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RESUMO 

A dificuldade dos alunos nas disciplinas de ciências envolve o desinteresse por assuntos 

considerados irrelevantes e não usuais pelos mesmos, de matérias que são apresentadas de 

forma conteudista, repetitiva e dogmática por parte dos professores. Os docentes por sua vez 

têm dificuldades na articulação do saber especializado com o pedagógico por problemas no 

decorrer de sua formação. Sabendo disso, encontrar alternativas que aproximem o saber técnico 

com a vida desses estudantes torna-se imprescindível para uma formação que transcenda a sala 

de aula. Por esse motivo, a contextualização dessas disciplinas tem de ser considerada, afim de 

conseguir uma forma de ensino mais atraente para os discentes. A presente pesquisa se dispôs 

a investigar concepções coletivas de grupos de professores em formação inicial e continuada, 

por meio das Representações Sociais (RS) propostas por Moscovici. E uma abordagem de 

pesquisa qualitativa, foram coletadas informações de 100 participantes considerando três 

grupos: licenciandos de início de curso, de final de curso e professores, que também são pós-

graduandos da área de Ensino de Ciências, todos da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Utilizando-se a técnica de associação livre de palavras (TALP), foram coletadas as evocações 

espontâneas das cinco primeiras palavras a partir do termo indutor: “Contextualização no 

Ensino de Ciências”, seguida da análise prototípica ou quatro quadrantes. De modo geral a 

concepção dos três grupos tem um caráter central em comum, que é a noção de contextualização 

no Ensino de Ciências como simples abordagem de situações do cotidiano, com algumas 

particularidades que se diferem nos momentos em que os grupos estão inseridos na vida 

acadêmica e profissional, sendo observada um desenvolvimento crescente do uso da 

contextualização como forma de compreender a realidade social. Evidencia-se, assim, a 

importância de uma formação que conecte os saberes específicos e pedagógicos, para que os 

professores consigam contornar as dificuldades do Ensino de Ciências. 

 

Palavras-chave: Contextualização; Ensino de Ciências; Formação de Professores; 

Representações Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The difficulty of students in science subjects involves the disinterest in subjects considered 

irrelevant and not used by them, of subjects that are presented in a contentious, repetitive and 

dogmatic way by teachers. Teachers, in turn, have difficulties in the articulation of specialized 

knowledge with the pedagogical one due to problems during their formation. Knowing this, 

finding alternatives that bring technical knowledge closer to the lives of these students becomes 

indispensable for a formation that transcends the classroom. For this reason, the 

contextualization of these disciplines has to be considered in order to achieve a more attractive 

form of teaching for students. The present research was willing to investigate collective 

conceptions of groups of teachers in initial and continuous education, through the Social 

Representations (RS) proposed by Moscovici. And a qualitative research approach, information 

was collected from 100 participants considering three groups: undergraduate, end-of-course 

graduates and teachers, who are also graduate students in the area of Science Teaching, all from 

the Universidade Federal Fluminense - UFF. Using the technique of free association of words 

(TALP), spontaneous evocations of the first five words were collected from the inducing term: 

“Contextualization in Science Education”, followed by prototypic analysis or four quadrants. 

In general, the conception of the three groups has a central character in common, which is the 

notion of contextualization in the science teaching as a simple approach to everyday situations, 

with some particularities that differ in the moments when the groups are inserted in academic 

and professional life, being observed a growing development the use of contextualization as a 

way to understand social reality. Thus, it is evident the importance of a training that connects 

specific and pedagogical knowledge, so that teachers can overcome the difficulties of the 

science teaching.  

 

Keywords: Contextualization; Science Education; Teacher Training; Social Representations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino e aprendizagem de Ciências vem enfrentando dificuldades. Ao ser 

abordado de forma conteudista e fora do contexto social, fomenta um desinteresse por parte dos 

alunos e provoca questionamentos acerca dos reais objetivos de um aprendizado memorístico, 

que se encontra distante de ser significativo (SANTOS, 2007; AUSUBEL, 2000; 

MONTENEGRO,2008). Uma das formas de se alterar esta realidade é a utilização da 

contextualização, defendida por educadores e pesquisadores como um caminho a ser seguido, 

para garantir o exercício da cidadania e proporcionar uma aprendizagem significativa de 

conhecimentos científicos, possibilitando um entendimento e uma transformação da realidade 

social vivenciada. Para que a contextualização seja utilizada para esta finalidade, é necessário 

refletir sobre a formação de professores e suas compreensões acerca de ferramentas que deixem 

o ensino de Ciências mais atraente.   

Tendo em vista os diferentes níveis de formação de professores, o problema abordado pode 

começar na formação inicial desses docentes, com a desvalorização das licenciaturas nas 

universidades e da própria profissão durante o processo de graduação (MARQUES, 2003). 

Além disso, os currículos dos cursos de licenciatura encontram-se fragmentados e 

descoordenados quanto aos diferentes tipos de conhecimento a respeito de aprender a ensinar 

(GARCIA, 2010). Com isso, algumas limitações podem ser criadas, sendo necessárias 

mediações durante a formação continuada dos professores. Já durante a formação continuada, 

fica um pouco mais evidente esta defasagem gerada pela formação inicial, que culmina na falta 

de articulação do conteúdo especializado e pedagógico que os docentes apresentam (TARDIF, 

2002). Sendo essa inter-relação, um fator imprescindível para que o professor consiga romper 

com as visões de Ciência que são abordadas de maneira repetitiva, dogmática e acrítica 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993). 

Neste sentido, é necessário que os professores tenham o entendimento de estratégias que 

os auxiliem a livrar-se de um ensino tradicional, mecanicista e positivista. O recurso da 

contextualização pode ser uma maneira de romper com esta visão, permitindo que os 

professores possam ensinar de maneira mais ampla, contribuindo para a formação de cidadãos 

críticos e alfabetizados cientificamente (TOMAZELLO, 2009). 
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1.1.  Contextualização no ensino de Ciências  

 

Segundo Luft (1992), a contextualização pode ser compreendida de diferentes formas, que 

vai desde a descrição científica de fatos e processos de compreensão da realidade social, aos 

aspectos de inter-relação entre ciência e tecnologia, chegando à transformação da própria 

realidade. Em uma pesquisa com 41 professores, Santos e Mortimer (1999) constataram que a 

maioria deles tinha uma visão acerca da contextualização que não ultrapassa explicações para 

fatos do cotidiano, como é possível ver abaixo. 

 

 A análise das concepções dos professores, expressas nos exemplos 

apresentados sobre o que caracterizava a contextualização do ensino de 

química, evidencia que praticamente todos descreveram a contextualização 

como sinônimo de abordagem de situações do cotidiano. (SANTOS; 

MORTIMER, 1999, p. 5). 

 

Embora Giordan (2008) diga que o papel do professor é de ampliar a visão do cotidiano de 

seus alunos, para que aproxime a ciência estudada em sala de aula da sua própria realidade, essa 

visão simplista do conceito da contextualização não é um problema que permeia apenas a sala 

de aula, mas se perpetua, também, na literatura, afetando os livros didáticos. Nesse contexto, 

Wartha (2002), analisou alguns livros didáticos editados entre 1999 e 2002, após as novas 

diretrizes curriculares, constatando concepções parecidas com as identificadas por Santos e 

Mortimer, conforme explicitado abaixo: 

 

Os resultados desta investigação apontam que em média 80% dos termos 

referentes à contextualização se referem às informações de caráter científico 

relacionadas ao cotidiano, isto é, procuram estabelecer uma conexão entre o 

conhecimento químico e suas possibilidades de aplicação na vida prática 

(WARTHA, 2002, p. 45). 

 

Além disso, estes dados divergem das orientações do PCNEM, que tinham o objetivo de 

direcionar a educação para além do conhecimento técnico e contribuir para o desenvolvimento 

de uma cultura ampla (BRASIL, 1999).  

Segundo Ricardo (2005), uma das formas de alcançar esse objetivo é com o uso da história 

da ciência, visto que busca relacionar e situar o conhecimento específico na sociedade. Isso se 

da a partir do reconhecimento que a ciência é uma atividade humana, e por isso, histórica, 

coletiva e com características respectivas à sua época, de modo que não seja passada a ideia de 

que os produtos científicos são objetos acabados, com começo, meio e fim.  
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Contudo, a abordagem histórica pode apresentar algumas limitações que distorcem essa 

perspectiva. Como referir-se de forma linear, factual e sem contradições o processo de 

construção do conhecimento, ou então focalizar na evolução tecnológica sem uma perspectiva 

crítica, visto que essa está inserida na sociedade (KATO, 2011), 

De acordo com essa perspectiva mais crítica através da contextualização e visando uma 

educação que não almeja apenas alfabetizar cientificamente os alunos, como também formar 

cidadãos capazes de compreender, discutir e se posicionar acerca de conteúdos científicos na 

sociedade. Emergiu, na década de 70, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e, 

depois, a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), como forma de 

democratizar a participação social em questões relacionadas à tecnologia e ciência 

(TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2005). De acordo com Vázquez Alonso (2002), a corrente 

CTS oferece, através da educação, uma visão mais autêntica da ciência e tecnologia em seu 

contexto social, evidenciando a tecnologia como uma atividade diferente, integrada e 

comparável à ciência, e não apenas como mera ciência aplicada. Assim como torna o 

aprendizado de Ciências mais significativo e essencial (AIKENHEAD, 1992; SOLOMON, 

1994).  

Os pressupostos da corrente CTSA vem com um adendo às questões ambientais, sendo 

utilizada de forma consciente, compreendida de forma humanista os aspectos sociais 

envolvidos à luz de suas relações com a ciência e a tecnologia (HOFFMANN, 2011). Assim 

como para Santos e Mortimer (2001), que faz defesa à democratização do conhecimento para 

que não seja de exclusividade de cientistas, as implicações da ciência na sociedade, economia 

e meio ambiente, que repercutem diversos aspectos da vida cotidiana. Dessa forma, a educação 

em Ciências sob a ótica da CTSA deve contribuir ao entendimento dessas relações, e ainda, 

possibilitar ao aluno posicionar-se e tomar decisões políticas em relação a qualquer tema. 

Por último, as visões freirianas também vem sendo empregadas em conjunto com outros 

pensadores no ensino de Ciências, evidenciando a visão da contextualização a partir da 

transformação da realidade social, a qual visa discutir situações problemas com forte teor social, 

em busca do posicionamento e da intervenção social por parte do aluno na problematização 

apresentada, (FREIRE, 1997). Delizoicov e Angotti (1991) apresentaram um modelo de ensino 

de Ciências baseado na codificação-problematização-descodificação de Freire, explicitados 

através dos três momentos pedagógicos. No primeiro momento, denominado “problematização 

inicial”, apresentam-se situações reais que os estudantes já conhecem e que estão relacionadas 

com o tema estudado, para logo desafiá-los a expor o que pensam acerca dessas situações. No 

segundo momento, “organização do conhecimento”, são selecionados e sistematicamente 
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estudados conhecimentos necessários para a compreensão dos temas e da problematização 

inicial. Por fim, no terceiro momento, “aplicação do conhecimento”, aborda-se, de forma 

sistemática, os conhecimentos apropriados. 

Com isso, é possível perceber que o conceito de contextualização no ensino de Ciências é 

amplo, o que pode, também, repercutir no professor em formação ou formado o mesmo caráter 

múltiplo dessas concepções. 

 

1.2.  Objetivo 

 

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é identificar e comparar as concepções de 

contextualização no ensino de Ciências de professores em formação inicial (licenciatura) e 

continuada (pós-graduandos e professores atuantes) no contexto da Universidade Federal 

Fluminense (UFF/RJ). 

As concepções dos professores ora em análise não serão observadas de modo 

individualizado e sim em seus consensos coletivos. Para isso, a pesquisa se utilizará da Teoria 

das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003), que têm por função explicar aspectos 

relevantes da realidade, definir a identidade grupal, orientar práticas sociais e justificar ações e 

tomadas de posição depois que elas são realizadas. 

Algumas perguntas de pesquisa a serem respondidas neste trabalho são: 

● Que tipo de concepção coletiva sobre a contextualização no ensino de Ciências 

predomina entre alunos ingressantes na graduação, alunos em fase final de curso e 

alunos já graduados? 

● Os professores em formação continuada terão visões mais amplas acerca da 

contextualização no ensino de Ciências quando comparados aos licenciandos? 

 

Essas questões ganham importância à medida que podem influenciar diretamente nas 

ferramentas e metodologias de ensino dos futuros professores ou já docentes, contribuindo para 

que se alie o saber especializado daquele pedagógico auxiliando-os na forma de aprender a 

ensinar. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Idealizada no início da década de 60 por S. Moscovici (1976), a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) visa compreender a heterogeneidade dentro da relação 

indivíduo-coletividade, por meio de atitudes ou fenômenos, considerando as diferenças e 

imprevisibilidades, na atribuição de significados a quaisquer materiais, por conta da construção 

psicossocial de cada sujeito (MOSCOVICI, 2003). Essa formação do indivíduo é fruto do 

conhecimento dos grupos aos quais ele pertence, sendo visões coletivas sobre o real, e não 

somente elementos opinativos e, portanto, “determinam o campo dos valores ou das ideias 

compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 62). 

Um estudo das representações sociais tem como objetivo analisar o que pensam, o motivo 

de se pensar e raciocinar dessa forma. Segundo Jodelet (ALMEIDA; SANTOS, 2011), as 

representações conseguem ser comparadas ao chamado “senso comum”, tendo como base:  

1. Ser socialmente elaborado e partilhado; 

2. Ter uma orientação prática de organização, de domínio do meio (material, social, ideal) 

e de orientação das camadas e da comunicação 

3. Participar do estabelecimento de uma visão da realidade comum a um dado conjunto 

social (grupo, classe etc.) ou cultural. 

 

Dentro da linha de pensamento da TRS são encontradas abordagens que complementam 

as proposições de Moscovici, sendo uma delas a vertente estruturalista proposta por Abric 

(1998; 2001). Segundo essa perspectiva, as representações funcionam como um meio de 

interpretar a realidade e orientar as relações entre o indivíduo, seu meio físico e social, sendo 

determinante para definir suas ações e práticas nas relações sociais. Com relação aos estudos 

de Abric (1998), propõe-se a organização das representações sociais ao redor de um núcleo 

central no qual se consegue atribuir e transformar o significado dos outros elementos 

característicos presentes, ganhando sentido e valor. Além disso, o núcleo central determina a 

natureza das ligações entre os elementos, tendo papel de unificar e estabilizar as representações. 

Em torno do núcleo central estão os elementos periféricos que tem por função tornar mais 

entendíveis e comunicáveis a caracterização das representações de forma concreta. Além disso, 

pode-se considerar mutável e evolutiva a fim de se estabelecer uma ação reguladora, podendo 

aparecer também discordâncias e contradições, sendo considerada uma “modulação 

personalizada” das representações, considerando que o núcleo central é resistente a mudanças 

(ABRIC, 1998). 
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Portanto, para especificar os papéis do núcleo central e dos elementos periféricos no 

funcionamento das representações, Moliner (1992) pontuou de maneira substancial que: “Os 

esquemas centrais (o núcleo central) são normativos no sentido que eles expressam a 

normalidade, mas não a certitude, enquanto que os elementos periféricos condicionais, 

expressam o frequente, às vezes o excepcional, mas nunca o anormal” (MOLINER, 1992, p. 

328). A Tabela 1 reúne as principais características do número central e periférico das 

representações sociais segundo a abordagem estrutural de Abric. 

 

TABELA 1:CARACTERÍSTICAS DO NÚCLEO CENTRAL E PERIFÉRICO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SEGUNDO A 

ANÁLISE ESTRUTURAL 

Núcleo Central Sistema Periférico 

Ligado à memória coletiva e à história do grupo Permite a integração das experiências e das 

histórias individuais 

Consensual: define a homogeneidade do grupo Suporta a heterogeneidade do grupo 

Estável, coerente e rígido Flexível, suporta contradições 

Resiste à mudança Se transforma 

Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 

Gera a significação da representação e determina 

sua organização 

Permite a adaptação à realidade concreta e a 

diferenciação de conteúdo; protege o sistema 

central 

Fonte: traduzido e adaptado de Abric (1993) 
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3 METODOLOGIA 

 

A abordagem de pesquisa é de caráter qualitativo com metodologia mista concomitante 

(FIELD, 2013). A fim de entender as visões dos discentes sobre a contextualização, convergem-

se análises e discussões com a utilização de duas abordagens simultâneas, sendo uma focada 

nas informações e padrões (qualitativa) e, outra em estatística e previsão (quantitativa). 

 

3.1. Contexto e participantes 

 

No Brasil, o processo de formação de professores enfrenta dificuldades tanto nas questões 

estruturais dos cursos de licenciatura, quanto na desvalorização desses profissionais perante a 

sociedade (MARQUES, 2003; GARCIA, 2010). Com isso, se faz necessário observar se os 

cursos estão conseguindo se distanciar de um ensino essencialmente tradicional, a fim de formar 

futuros professores que utilizam de metodologias capazes de formar cidadãos críticos e de 

transformar a sociedade em que vivem. 

Para isso, três grupos de participantes participaram desta pesquisa, com diferentes níveis 

de formação, sendo: (1) ingressantes (alunos entre 1º. e 5º. períodos), (2) alunos em fase final 

do curso (alunos de 6º período em diante) e (3) graduados dos cursos de licenciatura em 

Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia) da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

ou pós-graduandos nas áreas de Ensino de Ciências. 

Todos os participantes assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, tendo seus nomes mantidos em anonimato. Além de anônima, a pesquisa é 

voluntária e sem qualquer remuneração para os participantes. 

 

3.2. Procedimento de coleta de dados 

 

A situação de pandemia em que nos encontramos, alterou as formas de ensino e pesquisa 

nas Universidade de todo o país. Devido a isso, a presente pesquisa ocorreu com o auxílio das 

tecnologias digitais da informação e comunicação. A coleta de dados foi feita por meio de um 

questionário online organizado e distribuído pelo Google Formulários® (disponível no link 

https://forms.gle/Fc4PUPp6MS6GiFiv6 e no Apêndice A) e aplicado durante aulas virtuais em 

disciplinas de graduação dos cursos de Química e Ciências Biológicas e em disciplinas de pós-

graduação da área de Ensino de Ciências via Google Meet®. 

https://forms.gle/Fc4PUPp6MS6GiFiv6
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A coleta de dados foi feita através da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

que visa obter estruturas sociais por uma rede de relações semânticas entre os conceitos 

evocados por cada participante. Segundo Vergès (1987; 1994), combinar a frequência de 

evocações (análise quantitativa) com a ordem de evocações (análise qualitativa), torna possível 

identificar estruturas essenciais das representações sociais dos referidos grupos. A aplicação 

dessa técnica consiste em apresentar um termo indutor para que os alunos escrevessem as 5 

primeiras palavras que viessem à mente ao lê-lo. A TALP parte do pressuposto de que os 

elementos das representações sociais com importância são mais acessíveis à consciência e, 

portanto, prontamente evocados. O termo indutor escolhido para utilização na pesquisa foi 

“Contextualização no ensino de Ciências”. 

 

3.3. Procedimento de análise dos dados 

 

Nesta pesquisa, as representações sociais de contextualização no ensino de Ciências, foi 

feita pela análise estrutural (ABRIC, 1993) mais especificamente a análise prototípica 

(WACHELKE; WOLTER, 2011). Os dados coletados foram processados pelo software 

gratuito IRaMuTeQ, seguido da construção de matrizes de semelhança ou dissemelhança 

(VERGÈS et al, 1997). Na análise prototípica, os dados coletados são separados em quatro 

quadrantes, sendo eles: 

●   1° quadrante: palavras e termos que são primeiramente evocados e com frequência 

mais elevada em relação às outras palavras ou expressões associadas ao termo indutor, 

geralmente fazem parte do núcleo central das representações. 

●   2° quadrantes: elementos evocados com menor frequência e mais tardiamente que 

aqueles do primeiro quadrante, chamados de 1°periferia. Esses elementos ajudam a 

compreender e reforçam a centralidade dos termos obtidos no primeiro quadrante. 

●   3° quadrante: termos com baixa frequência que são evocados cedo no discurso, 

chamados de elementos de contraste. São respostas minoritárias que podem ser 

interpretadas como complemento da primeira periferia, também podem indicar a 

existência de um subgrupo que destoa da visão geral ou talvez até mesmo com um 

núcleo central diferente. 

●   4°quadrante: apresenta os elementos menos frequentes, pouco evocados, 

correspondendo à periferia distante ou segunda periferia, sendo visões mais individuais. 

 

As respostas dos participantes serão confrontadas com base em três categorias 

relacionadas à sua representação sobre contextualização no ensino de Ciências, a saber: (I) 

aplicação do conhecimento/ descrição científica de fatos e processos; (II) compreensão da 

realidade social e (III) transformação da realidade social. A categoria (I) procura estabelecer 
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uma conexão entre o conhecimento científico e suas possibilidades de aplicação na vida prática, 

o (II) denota uma visão mais autêntica da ciência e suas relações com a tecnologia e meio 

ambiente em seu contexto social e em (IIII) há a discussão de situações problemas com forte 

teor social, em busca do posicionamento e da intervenção social por parte do estudante. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram desta pesquisa um total de 100 pessoas (Tabela 2). Dentre aquelas que 

cursam graduação, 62% estão no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e 38% 

licenciatura em Química. Considerando os participantes que estão cursando o mestrado 

profissional em Ensino de Ciências da Natureza, 39,4% são licenciados em Ciências Biológicas, 

33,3% cursaram Licenciatura em Física e 24,2% são Licenciados em Química. Ainda sobre os 

mestrandos, 45,4% fazem pesquisa na área de concentração em Ensino de Ciências para 

fundamental (I e II), 21,2% na área de Ensino de Química e 30,3% para Ensino de Física. 

Entre todos os participantes apenas quatro não escreveram as 5 palavras solicitadas 

durante a coleta via Google formulários, totalizando 494 palavras evocadas. As evocações 

foram agrupadas conforme procedimento de lematização, reduzindo as palavras semelhantes a 

um mesmo radical. A frequência mínima para inclusão das palavras nos quadrantes foi de 3, 

totalizando 68,4% do total de palavras evocadas. 

 

TABELA 2: INFORMAÇÕES SOBRE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Grupo de participantes Número de participantes Média e desvio-padrão da idade 

Até o 5° período (Graduação) 45 Participantes 20,2 ± 2,45 

5° período em diante 

(Graduação) 

22 Participantes 23,9 ± 2,2 

Professores (Cursando Mestrado) 33 Participantes 32,2 ± 1,3 

Total 100 24,9 ± 6,74 

 

4.1. Representações sociais de contextualização no ensino de Ciências 

 

Os resultados da análise prototípica, realizada a partir dos termos evocados pelos alunos de 

licenciatura em início de curso, de final de curso e professores (pós-graduandos), podem ser 

visualizados nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente. Os dados evidenciam elementos centrais, 

periféricos e de contraste das RS de cada grupo quando apresentados ao termo indutor 

“Contextualização no Ensino de Ciências”. Os quadrantes estão separados por frequência maior 

ou menor que a média das formas incluídas na análise e pela ordem média de evocações (OME), 

que se refere à hierarquia dos itens de acordo com a ordem em que são evocados. 
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TABELA 3: ANALISE PROTOTÍPICA DOS TERMOS EVOCADOS PELOS LICENCIANDOS DE INÍCIO DE CURSO (N = 45) 

Núcleo central Primeira periferia 

Frequência >= 4,87 , OME <= 2,96 Frequência >= 4,87 , OME >  2,96 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Laboratório 7 2 Pesquisar 9 3,1 

Cotidiano 7 2,6 Debater 7 3,7 

Biologia 7 2,3 Aprender 6 3 

Origem 6 2,2 Experimentação 6 4,3 

Escola 5 2,8 História 5 3 

Recurso Didático 5 2,8 Prática 5 3,2 

   Científico 5 3,4 

Elementos de contraste Segunda Periferia 

Freq. < 4,87, OME < 2,96 Freq. < 4,87, OME >= 2,96 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Facilitar 4 1,8 Entender 4 4,5 

Compreender a realidade 3 2,7 Sociedade 3 4,3 

Conhecimento 3 2,7 Estudar 3 3,7 

Esclarecer 3 2,3 Ensino 3 3,3 

Química 3 2,3    

Metodologia 3 2,3    

 

Para este grupo de licenciandos em início de curso (Tabela 3), as palavras 

“Laboratório”, “Cotidiano”, “Origem” e “Biologia” apresentam alta frequência, ou seja, foram 

evocados mais vezes e baixa ordem média de evocações, que se refere aos termos prontamente 

evocados, fazendo parte do primeiro quadrante da tabela. Esses elementos têm por função 

caracterizar a parte rígida da representação social, menos sensível a mudanças em função do 

contexto externo ou das práticas cotidianas, podendo formar o núcleo central da RS. 

O termo “Laboratório” pode ser melhor compreendido em consonância com os 

elementos da primeira periferia que remetem a formas semelhantes de construção de 

conhecimento científicos como: “Pesquisar”, “Debater”, “Experimentação” e “Prática”. Ou 

seja, o conhecimento compartilhado por esses estudantes é de que as atividades experimentais 

são uma boa forma de contextualizar o ensino de Ciências. 

Apesar da sua importância, Gil-Perez (1999) aponta que, geralmente, as atividades de 

laboratório são orientadas por roteiros preestabelecidos do tipo “receita”, em que raramente 

estão presentes o raciocínio, o questionamento e as discussões. Além disso, o aluno segue um 

passo a passo automatizado que empobrece e deforma a percepção do que é uma atividade 

científica, sendo distante de ser uma prática contextualizada. 

Outro termo em evidência é o “Cotidiano”, que é uma abordagem fácil de ser posta em 

prática pelos professores para contextualizar assuntos científicos. Contudo, para Chassot (2001) 
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a utilização do cotidiano acaba sendo reduzida a uma exemplificação ou até mesmo ilustração, 

utilizando os fatos do dia a dia para ensinar conteúdos científicos.  

Analisando o termo “Origem” e observando que “História” está na primeira periferia 

nos leva a crer que esse grupo entende que a contextualização no ensino de Ciências pode 

acontecer também pelo uso da história da ciência. Sendo que para Ricardo (2005), essa forma 

de contextualização serve para que os alunos entendam que a elaboração dos saberes científicos 

não são um produto acabado e sim uma construção ao longo do tempo. E por último, a 

justificativa do termo “Biologia” estar entre os elementos centrais pode se dar pelo fato de que 

a coleta neste grupo foi feita em sua maioria com licenciandos das turmas de Ciências 

Biológicas, visto que não apresenta uma conexão clara com contextualização. 

Já dentro dos elementos de contraste vemos o termo “facilitar” que tem o mais baixo 

OME da análise podendo estar ligado ao termo “Aprender” da primeira periferia sendo uma 

visão positiva do uso da contextualização como facilitadora da aprendizagem. Ainda na zona 

de contraste encontramos o termo “Compreender a Realidade” nos levando a crer que um 

subgrupo já tem uma visão mais ampla sobre contextualização no ensino de Ciências. 

Juntamente com visões mais particulares da segunda periferia que evocaram “sociedade”. 

 

TABELA 4: ANALISE PROTOTÍPICA DOS TERMOS EVOCADOS PELOS LICENCIANDOS DE FINAL DE CURSO (N = 22) 

Núcleo central Primeira periferia 

Frequência >= 4,78 , OME < = 2,95 Frequência >= 4,78 , OME > 2,95 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Cotidiano 13 2 Compreender a realidade 5 3 

   Experimentação 5 3,6 

Elementos de contraste Segunda periferia 

Freq. < 4,78, OME <= 2,95 Freq. < 4,78, OME > 2,95 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Interdisciplinar 4 2 Tecnologia 4 3,8 

   Vivência 3 4 

   Ensino 3 3,7 

   Problematização 3 3,3 

 

Já a análise prototípica considerando os alunos de licenciatura de final de curso (Tabela 

4) evidencia a palavra “Cotidiano” com alta frequência sendo evocada 13 vezes e OME menor 

que 2,95, caracterizando um entendimento uniforme sobre contextualização no ensino de 

Ciências. Observando a primeira periferia, para um melhor entendimento do núcleo central, 

encontramos “Compreender a realidade” e “Experimentação”. Isso nos leva a crer que esse 

grupo tem uma visão de contextualização do ensino de Ciências que pode ampliar o uso do 
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Cotidiano, que tende a ser usado como mera análise de situações vivenciadas pelos alunos. O 

termo “Compreender a realidade” aparecendo na primeira periferia nos mostra que eles colocam 

a Ciência numa dimensão mais sistêmica, como parte do mundo físico e social. Como 

explicitado nas Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006), que se defende 

abordagem de temas sociais do “cotidiano” e uma experimentação que não abandone a teoria, 

ultrapasse o intuito de apenas atrair a atenção do aluno, a fim de aumentar a curiosidade sobre 

o conteúdo abordado e seja mais relevante socialmente. 

Na zona de contraste vemos o termo “Interdisciplinar”, representando um subgrupo que 

associa contextualização e interdisciplinaridade. Segundo (RICARDO, 2005), ambas juntas 

podem ter papel fundamental para que se alcance a alfabetização científica e tecnológica, desde 

que consigam escapar de falsas interpretações, como o retorno a um saber unificado ou uma 

mera justaposição de disciplinas diluídas em curiosidades. 

Já na segunda periferia, onde encontramos os entendimentos mais particulares temos 

duas palavras importantes “Tecnologia” e “Problematização”. onde a primeira remete a um 

ensino contextualizado voltado aos propósitos de CTS/CTSA e o segundo é a visão mais ampla 

de contextualização que fortalece a ideia de participação social por parte dos alunos. Vale 

ressaltar que o fato de a “Problematização” aparecer apenas na 2ª. periferia indica que ainda 

não é consenso para este grupo a direta relação entre a contextualização com forma de 

problematizar assuntos socioambientais. 

 Tabela 5: analise prototípica dos termos evocados pelos professores (pós-graduandos) (N = 33) 

Núcleo central Primeira periferia 

Frequência >= 5,05 , OME < = 2,75 Frequência >= 5,05 , OME > 2,75 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Cotidiano 17 2,4 Significativo 7 3,7 

Compreender a realidade 10 2,6    

Sociedade 6 2,5    

Experimentação 6 2,5    

Elementos de contraste Segunda Periferia 

Freq. < 5,05, OME <= 2,75 Freq. < 5,05, OME >= 2,75 

Palavras Freq. OME Palavras Freq. OME 

Aproximar 5 2 Aplicar 5 4 

Prática 4 2,2 Aprender 4 3 

Vivência 4 2,2 Cidadania 4 3,5 

História 4 2 Problematização 4 3,2 

Aluno 3 1,3 Contextualizar 3 4,7 

Criticidade 3 2,3 Vida 3 3,7 

Meio ambiente 3 2,3 Relação 3 3,3 

Interdisciplinar 3 2,3    
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A Tabela 5 indica como consenso mais geral deste grupo de professores (pós-

graduandos em Ensino de Ciências) o uso do “Cotidiano” para contextualização do ensino de 

Ciências, por ter frequência 17 e OME 2,4. Além disso, os termos “Compreender a realidade” 

e “Sociedade” agora aparecem como elementos centrais. Isso nos mostra que o grupo dos 

licenciados têm uma perspectiva consensual, ou uma representação social que ultrapassa a visão 

mais reducionista da contextualização inserindo a abordagem de temas CTS/CTSA no ensino 

de Ciências. Com isso, os conteúdos são associados a uma perspectiva crítica de modo que o 

aluno tenha em mente o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, a fim de conseguir 

discutir questões econômicas, políticas, sociais, culturais, éticas e ambientais (SANTOS, 2007). 

Além disso, analisando a primeira periferia temos o termo “Significativo”, nos levando 

a pensar que o uso da contextualização no ensino de Ciências através dos elementos centrais já 

evidenciados, acarretam numa aprendizagem significativa. Para Ausubel (2000), o aluno 

consegue aprender significativamente um determinado conhecimento, caso o processo pelo 

qual a nova informação se relaciona seja com aspecto relevante da estrutura de conhecimento 

do indivíduo. Essa aprendizagem, que leva a retenção a longo prazo, estando disponível para 

ser aplicado em outros contextos e interpretação da realidade. 

Já nos elementos de contraste, temos palavras importantes como “Aproximar” que tem 

alta frequência e baixo OME, auxiliando a aprendizagem significativa presente na primeira 

periferia, visto que os conteúdos ganham importância para os alunos, sendo próximos de sua 

realidade. Além disso, os conceitos de “criticidade”, “Meio ambiente” e “Interdisciplinar”, que 

tem baixa frequência podendo ser subgrupos com visões sobre contextualização mais 

envolvidas com a atuação no meio social e ambiental. 

Por último, na segunda periferia temos os elementos mais particulares dentro do grupo, 

percebendo palavras como “Aplicar”, “Cidadania” e “Problematização”. Tendo desde o uso da 

contextualização como aplicação de conhecimento, que é uma visão mais reducionista até a 

visão mais ampla, utilizando da problematização para que o aluno consiga participar e intervir 

em uma situação problema, com intuito de formar cidadãos críticos pelo ensino de Ciências. 

 

4.2. Comparação entre as concepções de contextualização entre os grupos 

 

Como detalhado no tópico anterior, os três grupos giram em torno do uso da 

contextualização com um risco excessivo da simplificação da aprendizagem, reduzindo 

aspectos sociais ou culturais ao cotidiano. Contudo, algumas peculiaridades cabem ser 

destacadas. 
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4.2.1. Licenciandos no início do curso x Licenciandos no final do curso 

 

O grupo dos licenciando no início do curso (Grupo 1), apresenta uma RS mais reducionista 

do conceito de contextualização visto que explora termos como “Laboratório” e “Cotidiano”. 

Sendo que ambos numa perspectiva de mera aplicação do conhecimento ou descrição científica 

dos fatos. Isso porque nos elementos da primeira periferia não encontramos elementos que 

possibilitam entender que essas práticas fujam da tradicional, de forma a colocar o aluno frente 

a situações problemas que sejam reais, próximas a realidade dele e então, contextualizadas. 

Essa visão atende às características da contextualização segundo a Categoria I - aplicação do 

conhecimento/ descrição científica de fatos e processos, uma vez que procura estabelecer uma 

conexão entre o conhecimento científico e suas possibilidades de aplicação na vida prática. 

Contudo, como ponto positivo aparece a palavra “origem”, que junto ao termo “história” da 

primeira periferia, nos dá a ideia de que os membros desse grupo entendem que uma forma de 

contextualizar o ensino de Ciências é pelo contexto histórico, mas que não garante um 

envolvimento com o meio social, visto que pode ser reduzido a demonstração da evolução 

científica sem uma perspectiva crítica. 

Já nos licenciandos no final do curso (Grupo 2), também encontramos “cotidiano” como 

núcleo central da RS, contudo, na primeira periferia percebemos que à uma mudança 

significativa em relação ao Grupo 1, o termo “Compreender a realidade”. Isto nos faz entender 

que esse grupo consegue ampliar o sentido do uso do cotidiano possibilitando que haja uma 

relação ente os contextos vivenciais e os conceitos científicos, afim de construir um 

conhecimento significativo (ZANON, 2007). Sendo que esse pensamento é compartilhado nas 

abordagens CTS/CTSA visto que tem foco fundamental a compreensão das implicações da 

ciência e tecnologia no meio social (TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2005). 

Comparando os elementos de contraste percebe-se que o Grupo 1 apresenta “compreender 

a realidade” nos dando a entender que um subgrupo dentro dos recém chegados à faculdade, já 

tem uma visão mais ampla de contextualização. Já no Grupo 2, vemos “interdisciplinar” que 

pode ser associada a contextualização quando exigida de forma mais natural e direta pela 

complexidade do objeto de estudo em seu contexto real (BRASIL, 2002). 

Já nos elementos da segunda periferia percebemos que no Grupo 1, “sociedade” chama 

atenção ao destoar da RS e mostrar que algumas visões particulares podem ter conhecimento 

sobre as abordagens CTS, enquanto no Grupo 2 aparece a “problematização” que nos remete a 

apresentar situações problema dentro da realidade do aluno, a fim de conseguir uma resposta 

não só no nível intelectual, mas também no nível da ação (FREIRE, 2005). 
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4.2.2.  Licenciandos no final do curso x professores (licenciados/pós-graduandos) 

 

Na comparação anterior percebemos uma tendência do Grupo 2 em chegar na compreensão 

de contextualização no ensino de Ciências prevalecendo características da Categoria II - 

Compreensão da realidade social. Nos professores (Grupo 3), essa evolução se concretiza, já 

que dentro dos elementos centrais encontramos não apenas “cotidiano”, mas também 

“compreender a realidade” e “sociedade”. Elementos bem alinhados com as abordagens 

CTS/CTSA, que torna o ensino de Ciências mais relevante para o entendimento do contexto 

social, corroborando para um processo de aprendizagem mais “significativo”, elemento 

encontrado também na primeira periferia desse grupo (AIKENHEAD, 1992; SOLOMON, 

1994). 

Nos elementos de contraste do Grupo 3 percebe-se que também aparece o termo 

“interdisciplinar” e somado a isso temos: “aproximar”, “vivência”, “aluno”, “meio ambiente”, 

“criticidade”, que não fogem da RS do grupo já evidenciada. Para finalizar, os elementos da 

segunda periferia, ambos trazem “problematização” que está contida na Categoria III - 

transformação da realidade social, caracterizada pela discussão de situações problemas com 

forte teor social, em busca do posicionamento e da intervenção social por parte do estudante. 

 Com isso, percebe-se que nos dois grupos temos apenas visões mais particulares que se 

alinham a perspectiva de ação social por meio da contextualização no ensino de Ciências. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do terrível momento de pandemia que vivenciamos pelo Covid-19, a presente 

pesquisa adaptou-se ao estilo remoto, e foi possível identificar e comparar as RS de grupos 

formados entre licenciandos e professores, sobre a contextualização no ensino de Ciências. Os 

dados coletados possibilitaram traçar as concepções consensuais dentro dos grupos e suas 

particularidades segundo suas experiências psicoafetivas e socioculturais. 

Dessa forma, vale ressaltar a importância da contextualização no ensino de Ciências, 

principalmente durante o período que estamos vivendo. Os conteúdos disciplinares precisam 

ter um significado para os alunos, visto que segundo Azevedo e Puggian (2020), o desinteresse 

dos estudantes aumentou, seja por conta do ensino remoto ou pelas circunstâncias da própria 

pandemia. Para isso, cabe o uso da contextualização que vai além da ilustração de conceitos, de 

forma a estabelecer a compreensão da realidade que os cerca, formando cidadãos críticos e 

alfabetizados cientificamente, sendo um ser autônomo capaz de participar ou até gerar ações 

transformadoras. 

Os dados revelaram que os três grupos apresentam RS de contextualização que se 

assemelham às já reportadas pela literatura, sendo predominantemente associada ao uso do 

cotidiano. Contudo, percebe-se um desenvolvimento crescente das concepções, de forma a 

romper com esta visão mais simplista, alinhado ao próprio nível de formação dos respectivos 

grupos. As visões acerca da contextualização dialogam com a experiência nas jornadas 

acadêmicas e profissionais, que pode ser devido ao caminho percorrido durante a formação 

inicial dos professores, com os estudos teórico-metodológicos do Ensino de Ciências da 

Natureza em suas áreas do saber (Química, Física e Biologia), como também pela própria 

formação continuada ou mesmo pela vivência em sala de aula dos professores já formados.  

Por esta razão é tão importante que os cursos de Licenciatura tenham um currículo voltado 

para a formação docente integrada e não apenas focada na formação técnica dos conteúdos 

disciplinares, desconectado das disciplinas pedagógicas. Na UFF, em especial, é possível 

perceber um currículo que contempla disciplinas com tal junção. Além disso, a promoção da 

formação continuada é imprescindível para permitir a evolução profissional constante de 

professores especialistas nas áreas específicas, afim de investigar as principais dificuldades dos 

alunos e elaborar formas de contornar a situação, a partir de um ensino problematizado e 

socialmente relevante. 
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