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RESUMO 
A pesquisa teve como objetivo Investigar o processo de construção dos conceitos de 
degradação, biodegradação e decomposição a partir do estudo de bioplásticos, utilizando 
conjuntamente o Ciclo da Experiência e o Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD). Para tanto, 
foi utilizado os bioplásticos que atuaram como elemento contextualizador, que por ser 
biodegradável permitiu em um menor tempo, a análise de alguns aspectos relacionados a 
esses conceitos, sendo observadas dificuldades principalmente relacionadas a fenômenos em 
escala microscópica. A partir dos consensos iniciais e finais do grupo nas etapas de 
antecipação e revisão construtiva; antes e após a intervenção didática, se percebeu uma 
mudança significa nas concepções dos estudantes em relação aos conceitos em estudo, tendo 
maior proximidade do conhecimento científico da área. 
Palavras-chave: Círculo Hemenêutico-Dialético. Ciclo de Kelly. Conceitos de Biologia 
    
                                                              
ABSTRACT 
The research aimed to investigate the process of constructing the concepts of degradation, 
biodegradation and decomposition from the study of bioplastics, using jointly the Cycle of 
Experience and the Hermeneutic-Dialectic Circle (CHD).To this end, we used bioplastics that 
acted as contextualizing element, which is biodegradable in a shorter time allowed, the 
analysis of some aspects related to these concepts, with observed difficulties mainly related to 
phenomena on a microscopic scale. From the initial and final consensus of the group stages of 
anticipating and constructive revision, both before and after didactic intervention, if realized a 
mean change in the conceptions of students about the concepts under study, the greater 
proximity of scientific knowledge in the area. 
Keywords: Hermeneutic-Dialect Circle.  Cycle Kelly’s. Concepts of Biology                                                                  
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INTRODUÇÃO 

Temas contemporâneos ligados à Ciência e Tecnologia devem ser inseridos nos 

currículos escolares, a fim de permearem a vida cotidiana dos alunos. A inclusão desses temas 

é uma necessidade do mercado de trabalho, mas também se justifica pelo próprio exercício da 

cidadania, permitindo que os alunos participem da tomada de decisões e na adoção de 

posturas críticas frente às novas realidades (TERRAZAN, 1992). 

Os temas contemporâneos são muitos e surgem com bastante evidência, devido à 

rapidez com que tem evoluído o desenvolvimento científico e tecnológico. Pode ser citado o 

advento da nanociência, os polímeros condutores, os transgênicos, as pesquisas com células-

tronco, entre outros. Nesta pesquisa, sugerem-se a abordagem da temática contemporânea os 

“bioplásticos” ou “plásticos verdes”, que Segundo Stevens (2002); são materiais plásticos 

biodegradáveis derivados inteiramente, ou quase, de matérias-primas renováveis.  

Para tanto se propõe uma intervenção com alunos do 3º ano (Ensino Médio), visto que 

estão no término do ensino básico, e ao saírem, serão multiplicadores de informações e poderá 

utilizar as suas experiências em atividades que venham auxiliar a sociedade na qual fazem 

parte. Nesta perspectiva, os bioplásticos parecem ser bastante adequados, visto que podem ser 

facilmente confeccionados nos laboratórios da escola, e por terem um tempo de vida útil 

relativamente curto, podem ser utilizados em intervenções nas quais os alunos efetivamente 

observariam in loco, os processos de degradação, biodegradação e decomposição. Desta 

forma, seria possível compará-los com outros materiais, como os plásticos sintéticos e 

materiais orgânicos.  

Assim, temos como objetivo geral: Investigar o processo de construção dos conceitos de 

degradação, biodegradação e decomposição a partir do estudo de bioplásticos, utilizando 

conjuntamente o Ciclo da Experiência e o círculo hermenêutico-dialético (CHD). E como 

específicos: Analisar a utilização do Ciclo da Experiência para estruturar uma intervenção 

didática contextualizada na temática bioplásticos; Analisar o uso do ciclo hermenêutico-

dialético como ferramenta para coleta de dados e na construção dos conceitos de degradação, 

biodegradação e decomposição e Identificar as principais dificuldades e os principais avanços 

ocorridos durante os processos de aprendizagem dos alunos ao vivenciarem a intervenção. 

Para tanto, a introdução do tema bioplásticos na escola traz inúmeros benefícios, além da 

conservação do Meio Ambiente, motiva os alunos e os professores nos processos de 

ensino/aprendizagem e representa uma perspectiva de ensino diferenciado e inovador, na qual 

os conceitos tradicionais de biologia e de outras disciplinas como química e ecologia podem 

ser construídos, além de promover a formação de cidadãos críticos e construtivos conforme 
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proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

2000). 

 

Teoria dos construtos pessoais de George Kelly 

A Teoria dos Construtos Pessoais foi utilizada nesta pesquisa, como embasamento 

teórico, promovendo estruturação para se desenvolver condições de descrever as 

interpretações e as estratégias para a aprendizagem dos alunos. Esta teoria representa um 

conjunto de teorias psicológicas, em associação às teorias ativas do conhecimento, 

considerando que as pessoas aprendem, ou constroem conhecimentos a partir de interações 

com representações da realidade (BASTOS, 1992). 

Os construtos são construídos a partir da própria experiência. Por isso, o sistema de 

construtos varia quanto à quantidade de construtos, sua organização e sua coerência. Esse 

sistema de construtos é limitado, por que as pessoas tendem a abstrair certas características 

quando se deparam com um evento, ou seja, sobre os fatos que acontecem na realidade. E não 

todas as características que constituem essa realidade. Por esse fato, as pessoas são capazes 

apenas de construir sucessivas réplicas de um evento e não o evento em si, desta forma, as 

réplicas se dão a partir da apropriação de características abstraídas, sendo essas usadas para 

projetar o evento seguinte (MELO, 2005). 

Desta forma, a teoria proposta por Kelly (1963, p. 214) é fundamentada em um 

postulado “Os processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados pelas formas com 

que ela antecipa eventos“ apresenta ainda 11 corolários. Nesta pesquisa, buscou-se trabalhar 

apenas sobre o corolário da experiência, pois é possível compreender que o sistema de 

construção de uma pessoa varie conforme a réplica do evento.  

 

Bioplásticos ou plásticos verdes 

Estes plásticos “amigos da natureza” foram definidos por Stevens (2002) como 

plásticos que são biodegradáveis, ou seja, cujos componentes são derivados inteiramente ou 

quase inteiramente de fonte renovável. Também a sua tecnologia é baseada em água, ainda 

não é tóxico, e se incinerado ou submetido a processo de compostagem, pode retornar ao 

ecossistema, na forma de CO2 (ROSA et al., 2002). Isto é possível, pelo fato de sua cadeia 

principal possuir átomos de oxigênio ou nitrogênio intercalados com átomos de carbono. 

Sendo assim, têm um futuro extremamente promissor, por causa das suas características 

especiais (biodegradabilidade, compostabilidade, biocompatibilidade, hidrofília, entre outras) 

e de suas amplas aplicações, que são em muitos casos superiores a muitos polímeros 
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sintéticos.  Isso pode ser compreendido, quando se verifica a relação desse tipo de material 

com os processos de degradação, biodegradação e decomposição. 

 

Bioplásticos e os processos de degradação, biodegradação e decomposição 

A degradação 

Segundo Souza e Lopes (1993) e Santos et al. (1999) explicam que a degradação 

sofrida por um material está relacionada com a perda de propriedades ou a perda de 

características que este apresentará ao longo do tempo, ou seja, o material sofre uma 

modificação em sua aparência, ocasionada por alteração em suas propriedades físicas ou em 

sua estrutura química e pode ocorrer por três vias: a biodegradação, a quimiodegradação ou a 

fotodegradação.  

Sobre o processo de quimiodegradação observa-se sua ocorrência em dois modos 

distintos: por meio da despolimerização do material, que retorna às suas características 

monoméricas e que poderá vir a ser novamente utilizado na produção de outros polímeros; ou 

por meio de reações de catálise (oxidação ou hidrólise), através de enzimas, que atuam sobre a 

estrutura química, de forma a quebrá-las permitindo a dissociação das moléculas e a liberação 

de átomos, que poderão vir a ser incorporados aos ciclos biogeoquímicos (VALPASSOS et 

al., 2001; BRAGA et al., 2002). 

Enquanto, na fotodegradação, os raios ultravioletas (U.V.) atingem a parte exposta do 

material, em que o processo inicia-se em sua superfície provocando uma descamação ou 

microfissura na sua parede, caracterizando uma fotofragmentação. Se o material não for 

biodegradável, as macromoléculas não serão transformadas em compostos menores, restando 

um pó plástico, propiciando inconvenientes para o meio (SOUZA e LOPES, 1993; 

CHANDRA e RUSTGI, 1998).         

 

A biodegradação 

A biodegradação consiste na degradação de materiais, através da ação de organismos 

vivos. Nesse processo é possível que determinadas substâncias possam ser descompostas em 

constituintes básicos, por ação microbiológica. Sendo então, um processo indispensável para a 

reciclagem dos elementos na biosfera, o que garante a restituição desses, na formação e 

crescimento dos organismos (ROSA et al., 2002). É importante destacar que o processo de 

biodegradação estar intimamente ligado com a quimiodegradação, no que diz respeito à 

presença de enzimas nos microrganismos decompositores. Assim, para que o material seja 

modificado em sua estrutura química, por ação desses microrganismos, estes através de suas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

5 

enzimas aceleram as reações e quebram a cadeia molecular (LIMA, 2004). Tem-se que muitos 

seres vivos apresentam também enzimas, mas aqui se fala principalmente dos microrganismos 

que atuam sobre a matéria orgânica. 

 

A decomposição  

A decomposição pode ser descrita como um processo natural, em que ocorre 

transformação de moléculas orgânicas complexas, em componentes inorgânicos mais simples, 

os tornando disponíveis no ambiente para serem utilizados pelos seres vivos (CHANDRA e 

RUSTIGI, 1998).  Nessa perspectiva, entende-se que os microrganismos decompositores ao 

liberarem suas enzimas, permitem que haja quebra da cadeia molecular, dissociando as 

moléculas, liberando os átomos, e estes poderão ser re-introduzidos ao meio ambiente e/ou 

utilizados como fonte de alimento para si ou para outros seres (ROSA et al., 2002). Vale 

ressaltar, que não só esses seres participam do processo, mas também, se verifica a presença 

de macrorganismos, como minhocas, cupins, larvas, insetos e nematóides, que cooperam 

mutuamente para a decomposição da matéria (CAMPBELL, 1995).  

É importante destacar, que a velocidade de decomposição de um material, tal como a 

velocidade de biodegradação, é influenciada pela natureza e pela quantidade do material 

descartado no solo, pela fertilidade desse solo e também pelas condições climáticas, 

relacionadas principalmente com o regime de chuvas e a temperatura do solo. Estes fatores 

atuam diretamente na atividade microbiana do solo. Outro fator que reflete na velocidade com 

que um material é decomposto é a relação C/N do material (BERTOL et al., 2004). 

Então, é imprescindível que a matéria seja biodegradável, para que ocorra a sua 

decomposição e sua assimilação, permitindo a utilização e reutilização dos elementos 

constituintes, o que possibilita uma série de atividades metabólicas realizadas por inúmeros 

seres vivos. Desta forma, toda a matéria orgânica sintetizada na Terra, quando decomposta 

pode restituir ao meio os elementos que a integram, mantendo o equilíbrio biológico e 

ecológico. 

 

METODOLOGIA 

O círculo hermenêutico-dialético (CHD) 

A hermenêutica representa a busca da compreensão de sentido que se dá na 

comunicação entre os seres humanos, destacando a mediação, o acordo e a unidade de 

sentido. Enquanto que a dialética consiste em um processo em que existem diálogos, críticas, 
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análises, construções e reconstruções coletivas, chegando num consenso, o mais próximo da 

realidade (MINAYO, 1996; 2000).  

A técnica do CHD foi proposta por Guba e Lincoln (1989), baseando-se em um 

referencial participativo e construtivista, pois estabelece diálogos e discussões grupais, em 

que os envolvidos poderão analisar e refletir sobre diferentes aspectos (OLIVEIRA, 2005). E, 

por permitir uma dinâmica de vai-e-vem nas informações apresentadas, possibilita que o 

individuo possa interpretar, complementar, observar e reinterpretar os fatos decorridos por 

outro. Assim, esse tipo de ferramenta tem-se como uma metodologia interativa (figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - O círculo hermenêutico-dialético (CHD) - Esquema que ilustra o 

processo interativo da metodologia hermenêutica-dialética, onde A - significa aluno 

entrevistado, C - significa construção teórica, e P - significa pesquisador. Fonte: Oliveira, 

(1999). 

Assim, analisando o CHD, tem-se no primeiro círculo pontilhado, representando o 

grupo de alunos entrevistados, enquanto que o segundo círculo simboliza a dinâmica do “vai-

e-vem” das construções e reconstruções teóricas (síntese de cada entrevista e síntese do grupo 

já entrevistado). O terceiro círculo representa o ponto de culminância da metodologia, visto 

que é nesta etapa que os alunos têm oportunidade para colocar seus comentários 

conjuntamente e construir a concepção que representa o consenso do grupo sobre o assunto 

em questão. 

Vale ressaltar que, as construções teóricas dos alunos, representadas pela letra C 

podem resultar de construções teóricas individuais ou construções teóricas modificadas. Neste 

segundo caso, as construções podem ter sofrido influência das colocações feitas pelos alunos 

entrevistados anteriormente. Para permitir que na análise dos resultados que haja uma 

diferenciação entre as construções individuais e às construções individuais modificadas, 

adotou-se a seguinte terminologia: C, para construção individual e C’ caso haja mudança na 

colocação inicial do indivíduo. No centro do círculo à palavra “consenso”, representa o 
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resultado do encontro final com todos os entrevistados, para colocarem seus comentários e 

críticas, dando fechamento na pré e pós-análise dos dados.  

O CHD consiste em entrevistar todos os alunos que fazem parte do grupo de 

maneira sequenciada e sistemática. Inicialmente, coletam-se as construções teóricas 

individuais do primeiro aluno. Estas serão apresentadas ao segundo aluno após a coleta de 

suas construções teóricas individuais. Desta forma, o segundo aluno tem a oportunidade de 

alterar ou não suas construções em função das colocações do entrevistado anterior. Esta 

dinâmica se repete até o último aluno seja entrevistado. O CHD é finalizado quando ocorre 

um encontro final com a presença de todos os entrevistados, para discussão coletiva e registro 

de novas informações, fase dita consenso. 

 

Corolário da experiência como proposta para a construção de conceitos 

No corolário da experiência é possível compreender que o sistema de construção de 

uma pessoa varia conforme a réplica do evento. Kelly (1963) considera que os seres humanos 

ao se depararem com diversas situações ou eventos tendem a selecionar certas características, 

o que ele chama de “construto”. Assim, cada pessoa constrói sua situação de uma maneira 

própria, alternativa, em que “O sistema de construção de uma pessoa varia à medida que ela 

sucessivamente constrói réplica dos eventos” (Kelly, 1963, p.72). Então, uma pessoa 

experimenta algo quando consegue construir uma réplica desse evento e que por meio do 

corolário da experiência pode-se alcançar uma mudança conceitual, ou seja, mudanças de 

construtos ou mudança nos sistemas de construção (BASTOS, 1992).  

É importante mencionar que essa experiência para Kelly (1963), não representa apenas 

um simples encontro com um evento, mas um ciclo contendo cinco fases: antecipação, 

investigação, encontro, confirmação ou desconfirmação e revisão construtiva (KELLY, 1963, 

p. 15). A seguir apresenta-se sucintamente cada uma das etapas que compõe o Ciclo da 

Experiência e na figura 02 tem-se um esquema que ilustra todo o processo. 

• Antecipação: essa etapa inicia-se quando a pessoa tenta antecipar o evento, utilizando 

os construtos que possui no seu sistema de construção; 

• Investimento: quando a pessoa realiza a fase anterior, dependendo de sua capacidade 

de construir a réplica do evento, ela acaba por se engajar na fase de investimento, quando se 

prepara para encontrar-se com o evento; 

• Encontro: nesse encontro, a pessoa checa suas teorias pessoais; 
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• Confirmação ou desconfirmação (validação): a checagem dessas teorias conduz à 

confirmação ou desconfirmação das mesmas; 

• Revisão construtiva: após a confirmação ou desconfirmação da teoria, surge uma 

revisão dos pontos que geraram problemas. Essa revisão poderá levar a formação de novas 

construções dessa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Esquema que ilustra o Ciclo da Experiência, no qual a intervenção 

didática desta pesquisa foi estruturada. 

 

A coleta de dados 

A coleta dos dados foi feita através de uma metodologia interativa o CHD. A partir 

dessa ferramenta, foi possível coletar as concepções dos alunos sobre os conceitos de 

degradação, biodegradação e decomposição. È importante destacar, que essa ferramenta foi 

inserida nas etapas de antecipação e revisão construtiva do Ciclo da Experiência, conforme 

figura 03. 

A inserção da coleta de dados nessas duas etapas se deve ao fato que a primeira etapa 

(antecipação), é considerada por Kelly como o momento em que deve expor ao individuo 

informações que o permitam refletir e começar a utilizar seus construtos para checar as 

teorias. Já na última etapa, considerada como revisão construtiva é o momento final do ciclo, 

em que se verifica se ocorreu à mudança conceitual, sobre o tema tratado. 
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Figura 03 - A inserção do CHD nas etapas de antecipação e revisão construtiva do 

Ciclo da Experiência. Fonte: Neves (2006) 

 

Roteiro da entrevista 

Foi apresentado aos alunos um conjunto de imagens figura 04, para que os 

mesmos através destas, analisassem o que estavam acontecendo e exporem o que estavam 

observando. A questão a seguir; procurou antes e após a intervenção didática, levantar junto 

aos alunos aspectos relevantes para a construção dos conceitos de degradação, biodegradação 

e decomposição.  

Questão 01: Você poderia explicar com suas palavras o que entende por 

degradação, biodegradação e decomposição? 
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Figura 04 - Conjunto de imagens apresentadas aos alunos durante a realização do CHD, para 

que com base nelas, os mesmos respondessem as questão1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observa-se que a concepção inicial do grupo sobre o conceito de degradação, se 

apresenta muito vaga, visto que envolve processos de “destruição”, de “desaparecimento” e 

de modificação dos materiais. A “destruição” e o “desaparecimento” mencionados pelos 

alunos consistiram numa terminologia do senso comum, estando intimamente relacionada a 

conclusões meramente intuitivas. Assim, não há qualquer base científica dando sustentação a 

esses processos tal como colocados pelos alunos. 

Porém, quando mencionaram o processo de modificação do material, o grupo usou 

uma terminologia mais próxima da definição científica, uma vez que de acordo com Souza e 

Lopes (1993) e Santos et. al. (1999) a degradação consiste num processo no qual se tem a 

perda de propriedades ou características de um determinado material, implicando em uma 

modificação de sua aparência, o que seria ocasionado por alteração em suas propriedades 

físicas ou em sua estrutura química. Assim, é possível perceber que na concepção do grupo 

sobre degradação, já existiam alguns elementos como a modificação de materiais, que estão 

na definição científica do conceito, mas estes não foram adequadamente explorados. 
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Após a intervenção e nova aplicação da metodologia interativa, observou-se que a 

concepção do grupo sobre a degradação foi significativamente modificada de forma a quase 

coincidir com as definições de Souza e Lopes (1993) e Santos et al. (1999). Além disso, o 

grupo ainda explicitou as subdivisões do processo em quimiodegradação, fotodegradação e 

biodegradação. 

Tabela 1. Construções teóricas iniciais e modificadas dos alunos (consensos), em 

etapa anterior e posterior a intervenção pedagógica. 

 

Quanto à biodegradação, os alunos, inicialmente, perceberam existir relações entre 

esta concepção e a de degradação, e que havia um processo biológico envolvido, contudo, não 

conseguiram de ir além e explicitar, por exemplo, o papel dos microorganismos.  Já no 

consenso final, o grupo mencionou a ação dos microorganismos, o papel dos fatores abióticos 

e ainda os tipos de biodegradação (aeróbica ou anaeróbica).  

Para Rosa et al. (2002) e Braga et al. (2002), a biodegradação consiste na degradação 

de materiais, através da ação de organismos vivos, em um processo que permite que 

CONSENSO  

 Inicial Final 

 

 

Degradação 

“É a destruição, desaparecimento ou 

modificação dos materiais”. 

 

“Perda das características e propriedades de um 

determinado material, podendo sofrer alteração 

tanto química, quanto física. A degradação é 

subdividida em quimiodegradação (ação de 

enzimas através de microrganismos); 

fotodegradação (pela luz solar) e biodegradação 

(pelos microrganismos fungos e bactérias)”. 

 

 

Biodegradação 

“Tem algo ligação com a degradação, só que 

agora por um processo biológico”. 

 

“Tem ligação com a degradação. É a 

decomposição da matéria sobre a ação de 

microrganismos, e outros fatores que existem na 

natureza: água, solo e umidade. Pode ocorrer de 

duas formas: aeróbica ou anaeróbica, através 

dos fungos e bactérias”. 

 

 

Decomposição 

“É o desaparecimento gradativamente de um 

material”. 

“È quando o material para de um estado macro 

para micro e ocorrendo a perda de 

características na sua composição, e a sua 

estrutura passa de um estágio mais simples, 

facilitando a sua assimilação ao meio. Existem 

outros seres que participam do processo da 

decomposição como minhocas e insetos”.  
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determinadas substâncias possam ser descompostas em constituintes básicos, por ação 

microbiológica. O processo de biodegradação pode ocorrer em solo ou na água, e dependendo 

do tipo de microorganismo envolvido, pode acontecer em fase aeróbica ou anaeróbica. Vela 

ressaltar que a biodegradação é indispensável para a reciclagem dos elementos na biosfera, 

garantindo a restituição desses, na formação e crescimento dos organismos.  

Assim, ao se comparar à concepção final construída pelo grupo com as definições 

científicas dos autores mencionadas acima, observou-se que os alunos só não enfatizaram a 

questão da biodegradação enquanto um processo de reciclagem da natureza. Por fim, ao se 

observar à concepção de decomposição construída pelo grupo, percebe-se a recorrência da 

terminologia “desaparecimento” num indício claro da predominância do senso comum e na 

falta de conhecimento sobre o processo. A decomposição pode ser descrita como um processo 

natural, em que ocorre uma transformação das moléculas orgânicas complexas, em 

componentes inorgânicos mais simples, tornando-os disponíveis, no ambiente para serem (re) 

utilizados pelos seres vivos (CHANDRA e RUSTIGI, 1998).   

Apesar do consenso inicial do grupo ter sido muito aquém do esperado, pode-se 

observar que após a intervenção houve uma melhoria significativa na concepção final. Desta 

forma, verificou-se que o grupo pontuou aspectos tais como: a transformação de materiais ou 

objetos de dimensões macroscópicas em moléculas e compostos de dimensões microscópicas 

e, sua posterior quebra em elementos mais simples (átomos). Também é importante destacar 

que não apenas a decomposição parece ter sido compreendida, pois os resultados indicam que 

a questão da assimilação também foi nitidamente percebida, em substituição à ideia de 

desaparecimento dos materiais. 

Neste ponto, convém comentar sobre os consensos construídos inicialmente pelos 

alunos. Estes resultados foram de certo modo desanimadores, uma vez que os conceitos em 

questão fazem parte dos currículos de ciência desde o segundo ciclo do Ensino Fundamental e 

também estão presentes direta ou indiretamente nos currículos das disciplinas de biologia e 

química, do Ensino Médio. Pode-se inferir, então, que, o simples fato de um conteúdo estar 

presente nos currículos escolares, não garante que o mesmo seja apreendido pelos alunos, uma 

vez que os resultados iniciais evidenciaram como o processo de ensino-aprendizagem se 

desenvolveu de forma descontextualizada. Também se verifica a dificuldade de estabelecer 

relações entre disciplinas como biologia, química e Meio Ambiente, cuja aproximação seria 

fundamental em determinados pontos, que são necessários para a compreensão do conceito.  
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CONCLUSÕES  

A fundamentação da intervenção metodológica no Ciclo da Experiência foi 

bastante relevante, visto que os alunos participantes alteraram suas concepções iniciais com 

relação aos conceitos de trabalho, fato que pode ser constatado pela proximidade observada 

entre os consensos finais e as concepções científicas presentes em diversos livros da área, uma 

vez que todos os consensos, quanto às concepções de degradação, biodegradação e 

decomposição, foram significativamente alterados, aproximando-se das concepções 

científicas.  

No que concerrne a utilização do CHD, como ferramenta para a coleta de dados, 

que através de seu caráter dinâmico e interativo foi essencial, pois promoveu um clima de 

confiança entre o pesquisador e os alunos, bem como o engajamento do grupo com a proposta 

e sua participação nos processos de discussão, construção e reconstrução dos conceitos em 

questão. A partir da aplicação do CHD foi possível identificar dos obstáculos epistemológicos 

que poderiam comprometer a aprendizagem dos alunos no que concerne a impactos 

ambientais causados pelo lixo plástico; construção dos conceitos de degradação; 

biodegradação; decomposição e comparação de comportamentos entre diferentes materiais em 

função do intemperismo, as dificuldades que envolvem questões relacionadas à terminologia, 

conceituação de processos e percepção de fenômenos na escala micro aplicação  

Sendo assim, a sinergia entre esses dois aportes teórico-metodologicos se 

mostraram bastante válida, visto que possibilitou uma eventual reconstrução individual e na 

coletividade, o que contribuiu significativamente para a compreensão de perspectivas no 

processo ensino-aprendizagem de conceitos científicos. 
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