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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de analisar, nos Livros Didáticos (LD) de Ciências do PNLD/ de

2015/2016 disponíveis para o segmento do nono ano do ensino fundamental, o uso da contextualização como forma

de facilitar o ensino e a aprendizagem das funções inorgânicas. Para isso, foram observadas algumas obras de

ciências/nono ano disponíveis pelas editoras, em uma escola pública sergipana, e que serviram de análise para

levantar a presença dessa metodologia como forma de facilitar a seleção de qual livro adotar, a partir do pensamento

de Santos e Mortimer (1999) e Gonzáles (2004). Um LD ao apresentar uma visão equivocada ou incompleta sobre a

contextualização, impede o aprofundamento de conhecimentos e estimula o ensino tradicional, com repetição e

memorização de fórmulas e conteúdos. Essa problemática deve ser combatida, no intuito de buscar uma

aprendizagem significativa e uma atitude cidadã. Palavras-chave: Livro Didático, Contextualização, Ensino de

Ciências. ABSTRACT This study aims to analyze the textbooks (LD) Science PNLD / 2015/2016 available to the

segment of the ninth year of elementary school, the use of context in order to facilitate teaching and learning

functions inorganic. For this, we observed some works of science / ninth year available by publishers, in a sergipana

public school, and served as the analysis to raise the presence of this methodology in order to facilitate the selection

of which book to take , from the thought of Santos and Mortimer (1999) and Gonzalez (2004 ) . LD to present a

misleading or incomplete view of the context, prevents the deepening of knowledge and encourages traditional

education, with repetition and memorization of formulas and contents. This problem must be tackled in order to get a

meaningful learning and a citizen attitude. Keywords: Textbook, Contextualization, Science Teaching.

INTRODUÇÃO A escolha do livro didático (LD) é uma etapa importante, para contribuir na construção de um ensino
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e de uma aprendizagem significativa em ciências, ou seja, um ensino/aprendizagem que envolva temas do dia a dia

e que tenha relevância para a vida do aprendiz. Nesse contexto, a análise de uma metodologia, como a

contextualização, que já foi testada e discutida por diferentes pesquisadores, serve para fundamentar e facilitar essa

seleção na escola. Segundo BITTENCOURT (2008), a escola é um espaço contraditório onde o conhecimento é

produzido, transmitido e investido como capital cultural e com disseminação em certo momento do cotidiano escolar.

Portanto, a função do LD apresenta uma maior relevância em um mundo globalizado e que se encontra em constante

transformação. No entanto, de forma antagônica, a função do LD pode ser entendida por diferentes posições: como

obstáculo ao aprendizado, como material essencial para o uso acadêmico e ou em ambientes alternativos à sala de

aula, para apoiar o preparo de atividades. A escolha do LD, por iniciativas do governo federal, é feita através de

alguns critérios estipulados no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e distribuídos pelo Guia do Livro Didático. De

acordo com Reis et al (2012), o LD constitui uma ferramenta importante para favorecer a inserção de informações

cientificas e de suas interações com o mundo. O objetivo geral desse estudo envolve a análise, nos LD do

PNLD/Ciências de 2015-2016, do uso da contextualização como forma de facilitar o ensino e a aprendizagem das

funções inorgânicas, capítulo que permite relacionar diversas situações cotidianas e aplicar diferentes abordagens

sobre essa metodologia, além de possibilitar ao aluno “se encontrar” através de algumas situações descritas e que

estão presentes no seu dia a dia, como por exemplo, a correção do pH do solo para o plantio. Contudo, esperamos

como objetivo específico contribuir para que professores do ensino básico, que se evolvem com a escolha do LD,

possam futuramente obter mais embasamento para decidir sobre qual obra adotar em suas escolas. A pesquisa

apresentada é relevante em função do tema ser atual e envolver algumas diretrizes educacionais e governamentais,

mas também pela necessidade de discussão sobre as formas de se escolher corretamente um livro didático, que seja

mais adequado para promover uma aprendizagem que possa romper com o ensino de ciências tradicional, de

repetição de fórmulas e conceitos. Além também, o tema justifica-se pelo fato de ser importante levar ao leitor

aspectos sociais, políticos e educacionais que permeiam a implantação do LD em nosso país. O LIVRO DIDÁTICO

Um olhar sócio histórico sobre o livro didático no Brasil pode levar-nos a uma história de nosso

ensino, das práticas escolares, da transformação das disciplinas ao longo do tempo, tudo isso

determinado e explicado pela evolução de políticas culturais, sociais e, consequentemente,

educacionais (SOARES, 1996, p. 56). O livro didático (LD) assumiu papel de destaque no

cenário educacional brasileiro, a partir do ano de 1929, quando foi criado o Instituto Nacional

do Livro (INL), um órgão que buscava legislar e promover políticas públicas para legitimar,

entre outras coisas, o uso do LD no país. Em 1938, com a criação da Comissão Nacional do

Livro Didático (CNLD), com o Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, estabeleceu-se a primeira

política de legislação e controle de produção e circulação do livro didático no Brasil. No

entanto, com o golpe militar que se instalou no período de 1964 à 1985, o sistema educacional

foi usado como propaganda para o governo que estava no poder e o livro didático recebeu um

olhar político, sendo de grande importância para a difusão de novas ideologias. De acordo com
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Castro,

[..] no auge da ditadura militar, demostra o caráter cercado das ideias e da livre expressão,

ações próprias dos períodos onde um pequeno grupo controla o político, social, econômico e

cultural de toda uma sociedade. Portanto, as instituições que lidam com a cultura e a

educação, a biblioteca e a escola, por exemplo, são diretamente atingidas e os profissionais

que nelas atuam, ao assumirem uma atitude de concordância com os modos de transmissão

do saber ou censurar o que deve ser posto à mão do leitor, contribuem sem dúvida para a

reprodução do regime estabelecido (CASTRO, 2005, p. 99-100). Com o decreto nº 59.355 de 4

de outubro de 1966, o governo militar institui a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático

(COLTED), a partir de um acordo assinado entre Ministério da Educação (MEC) do Brasil e a

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com a finalidade de

estimular, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a edição e

distribuição inicial e gratuita de 51 milhões de livros no período de três anos (CURY, 2009, p.

29). A COLTED foi extinta em 9 de junho de 1971, pelo decreto nº 68.728 e incorporou as

suas funções ao INL, que passou então a desenvolver o Programa do Livro Didático para o

Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as atribuições e a aplicação correta dos recursos

financeiros. Em 1967, foi criada a Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), pela lei nº

5.327 de 2 de outubro de 1967, com a finalidade de produzir e distribuir um material didático

com qualidade, preço e que tivesse uma utilização coerente com a necessidade do governo

golpista (FERREIRA, 2015, p.4). A partir de 1976, o INL foi extinto e a FENAME passou a ser

responsável pela execução do Programa do Livro Didático (PLD), por toda década 70 e se

tornando o órgão de decisão das políticas para o livro didático do regime militar. A FENAME

manteve seus trabalhos até 1983, sendo substituída pela Fundação de Assistência ao

Estudante (FAE) que amplia as finalidades e propõe a participação dos professores na escolha

dos livros, além de incluir no programa as demais séries do ensino fundamental (FERREIRA,

2015, p.5). Em 1985, o Decreto nº 91.542, institui o Programa Nacional do Livro Didático

(PNLD) com a finalidade de distribuir livros didáticos aos estudantes de escolas públicas.

Sendo assim, a participação dos professores na análise e indicação dos títulos dos livros que

seriam adotados, bem como a reutilização dos exemplares nos anos subsequentes foram as

grandes modificações propostas. E, em 1996 o primeiro Guia de livros didáticos é publicado. O

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que distribui os exemplares para os alunos da

educação básica em escolas públicas brasileiras, representa o mais antigo programa voltado

para esse tipo de atividade. O material didático disponibilizado pelo PNLD é financiado pelo

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

(FUNDEF), que ao ser criado em 1994 teve o objetivo de democratizar o acesso as publicações

destinadas a esse segmento, com a distribuição gratuita de LD de ciências proporcionando
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melhores condições para o processo de ensino/aprendizagem (FERREIRA, 2015, p.6). Em

2017, o PNLD (BRASIL, 2016) novamente irá distribuir livros de Ciências para o ensino

fundamental e o Guia do Livro Didático (GLD) será usado para contribuir na melhor escolha:

Os livros têm a preocupação de vincular o conhecimento científico ao cotidiano do estudante,

tratando das repercussões e aplicações desse conhecimento na sociedade. Vale ressaltar que é

importante fazer uma adequação dos conteúdos, sempre que possível, à realidade vivenciada

pelo estudante, uma vez que o livro didático não dá conta de abranger as diferentes realidades

que se apresentam nas diversas regiões brasileiras (BRASIL, 2016, p.23). No intuito de

auxiliar os professores das escolas públicas, na tarefa de escolher o LD mais adequado a sua

realidade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) envia o guia impresso

para as escolas em parceria com as editoras e, também o disponibiliza para consulta na

internet. As obras disponíveis, para a escolha em 2016 estão descritas no anexo 1.

Observamos, com o breve histórico apresentado sobre a trajetória do LD no Brasil, que foram

muitas transformações ao longo do tempo e as influências políticas e ideológicas determinaram

as mudanças nos programas.

O livro didático, diferentemente dos demais, sofria intervenções constantes do poder

estabelecido, Estado ou Igreja, devendo os editores e autores, submeterem-se aos programas

oficiais escolares. A interferência do poder era regulamentada por legislação e a censura foi

uma constante na história dessa literatura (BITTENCOURT, 1996, p. 05). A

CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS A discussão sobre contextualização no

ensino de ciências/química, não constitui uma ideia recente na academia. Identificamos que

em diferentes momentos essa proposta tem sido usada, por diversos pesquisadores vinculados

a universidades brasileiras, na tentativa de contribuir para a melhoria da atuação do professor

em sala de aula: Luftí (1988,1992); Santos (1992, 2000, 2007); Santos e Mortimer (1999);

Lopes (2002, 2010); Wartha e Alário (2005); Nascimento (2006); Silva e Marcondes (2007);

Coelho (2007); Lindemann (2009); Ferreira (2010); Martins (2011); Wartha, Silva e Bejarano

(2013); Levy (2014), entre outros. O tema é motivo de muita reflexão mediante a sua

importância, visto que, alguns autores criticam, exacerbadamente, a visão simplista que

alguns professores fazem sobre o que é contextualizar, usando somente exemplos do

cotidiano, sem entenderem a relevância ou a finalidade de utilizar tal conceito durante as suas

aulas.

Muitos professores consideram o princípio da contextualização como sinônimo de abordagem

de situações do cotidiano, no sentido de descrever, nominalmente, o fenômeno com a

linguagem científica. Essa abordagem é desenvolvida, em geral, sem explorar as dimensões
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sociais nas quais os fenômenos estão inseridos. Assim, se ensina nomes científicos de agentes

infecciosos e processos de desenvolvimento das doenças, mas não se reflete sobre as

condições sociais que determinam a existência de muitos desses agentes em determinadas

comunidades (SANTOS, 2007, p.4). A contextualização no ensino de ciências e presente nos

LD, constitui uma ferramenta essencial para relacionar a aprendizagem científica com a

realidade de mundo que os alunos e alunas estão inseridos. Mas, contextualizar não é

promover de forma artificial uma “ponte” entre o conhecimento cientifico e a realidade do

aluno, não constitui citar apenas exemplos no início ou no fim da aula como ilustração e sim

propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e

procurar solucioná-las" (PCN+, BRASIL, 2006, p.93). Segundo Wartha e Alário (2005):

[...] contextualizar o ensino significa incorporar vivências concretas e diversificadas, e também

incorporar o aprendizado em novas vivências. Contextualizar é uma postura frente ao ensino o

tempo todo, não é exemplificar. É assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre

sujeito e objeto. (p.43). Apesar da abordagem ser usada há décadas no ensino de ciências, o

termo contextualização é novo na língua portuguesa e foi utilizado, inicialmente, com a

promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Machado (2004, p. 146), defende que a

palavra mais adequada a ser empregada seria contextuação. Segundo Machado (2005, p. 51),

“etimologicamente, contextuar significa enraizar uma referência em um texto, de onde fora

extraída e longe do qual perde parte substancial de seu significado”. Os pesquisadores Santos

e Mortimer (1999) já discutiam que os termos contextualização e cotidiano eram utilizados

como sinônimos. Então, passaram a defender a contextualização abordando o ensino de

Química, através de uma relação com o contexto econômico, social, cultural e político, no

intuito de formar indivíduos para exercitar a cidadania com abordagens contextualizadas sobre

ciência e tecnologia, além de favorecer o desenvolvimento de atitudes e valores que

contribuirão para a tomada de decisões. Na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias

(CNT) existe quase um consenso de que situações, que exaltam a contextualização dos

conteúdos e conceitos científicos possam potencializar a tomada de decisões mais acertadas

em situações reais ou problemáticas da vida cotidiana (BRASIL, 2006). De acordo com

Kortland (1996 apud SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 4): “Tomada de decisão pode ser

compreendida como a maneira racional de escolha entre meios alternativos de ação (relativas

a questões sociais ou públicas), os quais requerem um julgamento em termos de seus

valores.” Nesse contexto, as mudanças que ocorrem constantemente no mundo determinam

uma nova visão para a escola, ou seja, um ensino que insira o aluno nas problemáticas da

ciência, tecnologia e sociedade se faz urgente, pois a atuação como cidadão envolve a busca

na melhoria da qualidade de vida de seu bairro, município, estado e das situações que são

impostas pela globalização. Esse princípio já é defendido nas Diretrizes Curriculares Nacionais
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Gerais para a Educação Básica (DCNGEB):

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à escola um novo posicionamento

de vivência e convivência com os conhecimentos capaz de acompanhar sua produção

acelerada. A apropriação de conhecimentos científicos se efetiva por práticas experimentais,

com contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a metodologias

pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes. Estas metodologias estabelecem

relação expositiva e transmissivista que não coloca os estudantes em situação de vida real, de

fazer, de elaborar (DCNGEB, 2013, p.167). METODOLOGIA DA PESQUISA A pesquisa

desenvolvida apresentou uma composição entre as abordagens quantitativa e a qualitativa,

pois envolveu a interpretação do mundo que nos cerca e o modo como as pessoas dão

significado às coisas (REIS et al, 2012, p.7). O conteúdo analisado foi o de funções

inorgânicas. Foram analisados nove livros didáticos de ciências do nono ano do ensino

fundamental, entregues em uma unidade escolar no agreste sergipano e escolhidos de acordo

com o PNLD 2016. O objetivo principal foi verificar como o conhecimento químico de funções

inorgânicas é apresentado, através do uso da contextualização. Os livros analisados pelos

professores foram: Projeto Apoema (Editora do Brasil); Ciências Novo Pensar (Editora FTD);

Companhia das Ciências (Editora Saraiva); Investigar e conhecer – Ciências da natureza

(Editora Saraiva); Projeto Araribá – ciências (Editora Moderna); Para Viver Juntos – Ciências

da Natureza (Editora SM); Ciências (Editora Quinteto); Ciências Naturais (Editora Moderna);

Projeto Teláris – Ciências: matéria e energia (Editora Ática). Como referencial metodológico,

usamos as ideias dos pesquisadores Santos e Mortimer (1999) e Gonzáles (2004) para

direcionar a pesquisa. Através de um estudo feito em 1999, com um grupo de professores,

sobre as concepções que eles traziam a respeito do uso da contextualização no ensino de

química, Santos e Mortimer (1999) apontaram que:

1) a contextualização é usada somente como estratégia para facilitar a aprendizagem;

2) a contextualização aparecia como descrição científica de fatos e processos do cotidiano do aluno;

3) a contextualização envolvia o desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um cidadão

crítico. De acordo com a proposta de Reis et. al. (2012), as categorias 1 e 2 foram adequadas em uma nova

categoria e que resumiu o sentido das duas: a contextualização como exemplificação. E, para a categoria 3 o

trabalho adverte que o mais importante é justificar que o conhecimento acrescenta no desenvolvimento da

criticidade nos alunos e alunas. Gonzáles (2004), de forma mais conceitual, expõe três extensões de

contextualização: a histórica, a metodológica e a sócio ambiental. Na abordagem histórica, o autor defende

que não se deve desvincular o caráter histórico envolvido no desenvolvimento de um novo conhecimento,

sendo assim a ciência ensinada deve mostrar como e porque às teorias e as ideias cientificas surgem. Na
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Contextualização metodológica, a proposta é informar ao aluno que novos conhecimentos são necessários

para resolver os problemas, portanto o sujeito deixa de ser receptor e passa a ser autor de sua

aprendizagem. E, finalmente, a Contextualização sócio ambiental busca envolver a ciência em um contexto

real, considerando os diferentes impactos nas questões sócios ambientais e tecnocientistas, para despertar

assim o interesse e a motivação do aluno. Com isso, Reis et. al. (2012) propõem quatro categorias de

contextualização, baseados nos referenciais de Santos e Mortimer (1999) e Gonzáles (2004), que foram

usadas por nós como suporte para analisar os LD: 1- Contextualização Histórica (GONZÁLES, 2004): dá

ênfase ao processo de evolução do conceito ou da teoria cientifica, para defender que a teoria cientifica é

resultado de muito esforço e empenho; 2- Contextualização como exemplificação (concepções de

contextualização 1 e 2, de Santos e Mortimer (1999), que busca demostrar exemplos do dia a dia do aluno

como forma de ilustrar o conteúdo químico sem envolvimento com os problemas ambientais e sociais; 3-

Contextualização fora do eixo central do texto: é a que aparece em caixas de texto, legendas de figuras ou

textos complementares como motivação, porém sem postura crítica; 4- Contextualização para desenvolver

atitudes e valores para a formação de um cidadão crítico (SANTOS e MORTIMER, 1999): propõe problemas

que envolvem o cotidiano por uma abordagem social, ambiental, político e/ou econômico, para exercitar a

postura crítica do estudante em relação à sociedade a qual está inserido. Nesse contexto, dos referenciais

usados para esse trabalho foi feita a análise da presença da contextualização e da forma que é apresentada

nos LD de ciências disponíveis para os professores analisarem qual a melhor escolha para a realidade da sua

escola. ANALISE DOS DADOS Através da busca das abordagens de contextualização disponíveis nos LD

analisados, passou-se a organizar os mesmos de acordo com as categorias citadas na metodologia. Sendo

assim, usamos a sigla LD e um número para analisar os livros didáticos separadamente: LD1: Para Viver

Juntos/Ciências da Natureza – apresenta no capitulo 4 (Produção de materiais e seus efeitos) do módulo 1

algumas relações que envolvem a Contextualização deslocada do texto central, pois descreve em caixas de

texto e figuras, alguns aspectos das funções inorgânicas, como a escala de acidez e basicidade, as causas da

azia estomacal e a chuva ácida. Sobre a chuva ácida, encontramos o aspecto da Contextualização Histórica

envolvido, pois os autores explicam a origem da expressão e como foi usada pela primeira vez, além de

relacionar alguns dos problemas causados ao meio ambiente. LD2: Projeto Araribá/Ciências – a unidade 4

(Grupos de Substâncias e Reações Químicas) é dividida em dois temas. No tema 1 (Ácidos e Bases) e no 2

(Sais e Óxidos), a Contextualização deslocada do texto central é usada com figuras, textos e legendas após

imagens. LD3: Investigar e conhecer /Ciências da Natureza – não foi possível encontrar qualquer

categoria de Contextualização, porém a presença da forma tradicional de abordar o conteúdo de funções

inorgânicas é contrabalançado com uma atividade experimental investigativa sobre como fazer um indicador

ácido-base. LD4: Companhia das Ciências – o conteúdo de funções inorgânicas é dividido entre os capítulos

12, 13 e 14. No capítulo 12, que trata de ácidos e bases, a contextualização aparece como exemplificação em

figuras, textos e exemplos do dia a dia. Descreve a teoria de dissociação proposta por Arrhenius em 1903,

como característica de uma contextualização histórica. Destaca vários ácidos e bases presentes no cotidiano e
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sua importância, além da ação dos indicadores com o conceito de pH e pOH. O capítulo 13 contempla os sais

e repete as características do anterior, ou seja, apresenta a contextualização por exemplificação e a

contextualização histórica. Já o capítulo 14, que descreve os óxidos, apresenta os dois casos de

contextualização presente nos capítulos 12 e 13 e a contextualização para desenvolver atitudes e valores para

a formação de um cidadão crítico, com relações que envolvem os óxidos e o ambiente, a questão da chuva

ácida e os poluentes atmosféricos com relação à emissão de gases pelo escapamento de automóveis. No fim

do capítulo, como leitura suplementar, os autores discutem o “sequestro de carbono” como aspecto de

motivação e uma postura crítica, porém sem muita profundidade. LD5: Ciências Novo Pensar – apresenta

as funções inorgânicas no capítulo 8, com presença da contextualização como exemplificação e aquela fora do

eixo central. Propõe como pesquisa, verificar a importância do ácido lático no setor de alimentos, mas sem

problematização. LD6: Projeto Apoema/ciências – a química aparece na segunda parte do livro, com

sugestão de se trabalhar no segundo semestre do ano letivo. O capitulo 14, é introduzido com uma ilustração

que descreve o ensino de funções inorgânicas na Mesopotânia (Turquia) mas, descreve a Teoria da

Dissociação Eletrolítica de forma abrangente e que se caracteriza como contextualização histórica. Aponta a

contextualização por exemplificação e a fora do eixo central. E, relaciona o aspecto ciência, tecnologia e

sociedade através da relação entre gás carbônico e o efeito estufa. LD7: Projeto Teláris/ciências – o livro é

modesto em relação ao foco dado a contextualização. Apesar de conseguirmos identificar a contextualização

por exemplificação e a que é fora do eixo central do texto, pouco se tem de aspecto histórico. LD8: Ciências

– não apresenta o capítulo de funções inorgânicas. LD9: Ciências Naturais – não apresenta o capítulo de

funções inorgânicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Como o objetivo geral do estudo foi analisar a presença da

Contextualização nos LD do PNLD/Ciências de 2015-2016, através do capítulo de funções inorgânicas, mas

também de contribuir para que professores do ensino básico, que se evolvem com a escolha do LD, pudessem

futuramente obter mais embasamento para decidir sobre qual obra adotar em suas escolas, acreditamos que

o estudo irá cumprir sua função. A contextualização nos livros didáticos de ciências, para o segmento do nono

ano, no que diz respeito ao capítulo de funções inorgânicas é pouco explorado como recurso metodológico. O

que foi observado é que a grande maioria das obras, do Guia do Livro Didático de 2016, não utiliza essa

estratégia de forma efetiva para contribuir com a melhoria da compreensão do conteúdo químico abordado. É

necessário portanto, estimular o uso da problematização na formação de um indivíduo mais crítico, ao invés

de abordar a contextualização por exemplificação do conteúdo cientifico, por exemplo, sem fazer maiores

explicações do mundo que cerca os alunos e seus valores. Outro fato é que somente a presença da

contextualização, não é um indicador de uma aprendizagem efetiva, pois nesse aspecto é essencial que os

professores tenham contato com estratégias de ensino, para utilizar de forma eficiente o LD. Em contra

partida, é de suma importância que o professor participe de cursos de atualização (educação continuada) para

aprimorar seus métodos pedagógicos. O conteúdo de funções inorgânicas favorece a reflexão e o pensamento

crítico, sendo assim é preciso que o LD seja usado como suporte para envolver o ensino em algo que

provoque o aluno a estudar. Portanto, a escolha correta favorecerá a motivação e a aquisição de
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conhecimentos para a formar um cidadão crítico. É importante que os professores possam escolher o livro,

que possibilite adquirir o conhecimento mínimo para participar com maior fundamentação na sociedade atual,

uma vez que o presente ensino, muitas vezes, não atende ao objetivo de formação da cidadania. Uma

inquietação que nos envolveu durante a análise dos livros didáticos, foi como a presença da experimentação,

uma metodologia também comprovadamente importante para o ensino/aprendizagem de ciências naturais,

aparecia e era discutida nas obras analisadas, tendo também como referência o capitulo de funções

inorgânicas. Essa dúvida acabou gerando uma proposta de pesquisa, sobre o enfoque dessa metodologia nas

mesmas obras analisadas nessa pesquisa. Além disso, é preciso também verificar, como os professores na

escola de onde recolhemos os livros, trabalham e entendem as metodologias da contextualização e da

experimentação.
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