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RESUMO O presente estudo relata uma experiência desenvolvida com alunos do ensino médio, em

uma escola pública na cidade de Penedo/Alagoas, após uma atividade desenvolvida por volta da

semana que se comemora “O Dia do Índio”. Como a equipe pedagógica convidou um grupo de

indígena, de uma aldeia próxima, que ora se apresenta tentando divulgar a sua cultura em troca

de mantimentos ou pequenas melhorias para a sua comunidade, aproveitamos a oportunidade e

inserimos, nas atividades rotineiras de ensino de química (ciências), a discussão sobre a coloração

das penas de pássaros. A motivação para a escolha desse tema, envolveu o interesse despertado

nos alunos em aprender sobre a forma que os índios da etnia Aba-Catiara confeccionavam seus

cocares, colares e se pintavam para as manifestações e comemorações da tribo. Palavras-Chave:

Contextualização; CTS; Cultura Indígena. ABSTRACT This study reports an experience developed

with high school students in a public school in the city of Penedo / Alagoas, after an activity

developed around the week we celebrate " The Indian Day ". As the teaching staff invited a group

of indigenous, from a nearby village , presented here trying to spread their culture in exchange for

groceries or small improvements to your community , take the opportunity and operate, in routine

activities chemistry teaching ( sciences ) , the discussion about the color of bird feathers . The

motivation for choosing this theme, involved the interest aroused in students in learning about the

way the Indians of Aba- Catiara ethnic confeccionavam their headdresses , necklaces and painted

for demonstrations and celebrations of the tribe. Keywords: Contextualization; CTS; Indigenous
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culture.

INTRODUÇÃO No nosso país, desde o descobrimento, a história tem relatado as desigualdades

raciais praticadas à diferentes grupos. Em relação aos primeiros povos habitantes da chamada

“Terra Brasilis”, o genocídio cultural imposto pelos colonizadores europeus reflete, até os dias de

hoje, na forma em que a sociedade brasileira trata da problemática dos povos indígenas. Várias

ações foram efetuadas para mudar essa realidade, mas a partir do respaldo de documentos

oficiais, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-

9394/96) e as leis n° 10.639/03 e n°11.645/08, os movimentos sociais se fortaleceram para rever

as questões que envolvem a problemática da produção de saberes e das subjetividades envolvidas

com esses sujeitos.

A Constituição de 1988, superando a perspectiva assimilacionista que

marcara toda a legislação indigenista precedente, e que entendia os índios

como uma categoria étnica e social provisória e transitória, apostando na

sua incorporação à comunhão nacional, reconhece a pluralidade cultural e o

Estado brasileiro como pluriétnico. Delineia-se, assim, um novo quadro

jurídico a regulamentar as relações entre o Estado e a sociedade nacional e

os grupos indígenas. A estes se reconhece o direito à diferença cultural, isto

é, o direito de serem índios, reconhecendo-lhes “sua organização social,

costumes, línguas, crenças e tradições” (BRASIL, 2013, p. 358). No entanto,

passados mais de dez anos de aprovação da lei 10.639/03 e quase outros

dez da lei 11.645/08, cabem algumas indagações, principalmente, de como

anda a implantação dessas questões nos currículos escolares e nos livros

didáticos destinados ao segmento da Educação Básica. As reflexões,

diálogos e discussões relativos às temáticas em questão precisam tomar

novas dimensões e chegar até os processos de ensino e aprendizagem. Em

termos metodológicos, essas práticas devem ser relacionadas com outras

áreas do conhecimento e trazer para o âmbito das discussões acadêmicas,

as diferenças afrodescendentes, indígenas, mas principalmente, aquelas que

questionam as relações étnico-raciais. O objetivo geral desse trabalho é

inserir a temática indígena, no currículo de ciências de uma escola de ensino

básico alagoana, como forma de oportunizar aos sujeitos que atuam no

processo educacional novos conceitos éticos, atitudinais e comportamentais.

No entanto, entre os objetivos específicos buscamos promover a

problematização das representações escolares equivocadas e consolidadas

ao longo dos anos, com o intuito de contribuir para a discussão e a reflexão
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dos conteúdos. Para auxiliar nessa reflexão, usamos a contextualização e o

movimento Ciência Tecnologia, Sociedade, o chamado CTS, que pode

possibilitar associar a problemática dos povos indígenas com o ensino de

ciências. CONTEXTUALIZAÇÃO E O ENFOQUE CTS Com o fim da Segunda

Guerra Mundial (1939-1945), a humanidade presenciou as mudanças

impostas pela ciência na tecnologia, algumas de forma negativa, como por

exemplo, a bomba de Hiroshima no Japão e outras positivas como a ida do

homem à lua. No Brasil, na década de 70, com a crise energética somada a

grave crise econômica mundial, o governo federal incentivou a

industrialização, assim como ocorreu em todo o mundo. Na esfera

educacional, os problemas ambientais começaram a ser discutidos no

currículo escolar oficial no ensino de Ciências Naturais (BRASIL, 2000), mas

a questão da ciência neutra e ingênua foram, incessantemente,

questionadas. Como resultado, um movimento progressista fazia oposição

ao modo tradicional de ensinar. Uma nova tendência de ensino, conhecido

como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) se fortalecia entre

pesquisadores e chegava aos educadores do ensino básico. O surgimento da

visão CTS está relacionada a alguns pontos, que destacamos: o

agravamento dos problemas ambientais pós-guerra; a tomada de

consciência de muitos intelectuais e pesquisadores em relação às questões

éticas; a qualidade de vida da sociedade industrializada; a necessidade da

participação popular nas decisões públicas, entre outras. O movimento CTS,

constitui um dos principais campos de investigação social com envolvimento

na área educativa e permite trazer a discussão sobre a necessidade de

modificar a estrutura curricular dos conteúdos, de forma a colocar a ciência

e a tecnologia com possibilidades reais de construírem estratégias para

envolver o contexto social na discussão da formação cidadã, para isso é

importante seguir alguns objetivos, segundo descrevem Medina e Sanmartín

(1990): ● questionar as formas tradicionais de estudar e atuar sobre a

natureza, contextualizando os conhecimentos em função da necessidade da

sociedade; ● questionar a diferença entre conhecimento teórico e

conhecimento prático; ● estimular a resistência a segmentação do

conhecimento, em todos os níveis de educação; ● promover a

democratização do conhecimento científico e tecnológico, de forma que os

cidadãos atuem de maneira crítica. Atualmente, a sociedade que vivemos

valoriza os conhecimentos tecnológicos e científicos, portanto o cidadão
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precisa se apropriar desse saber científico-tecnológico para atuar de forma

crítica na sua comunidade. Segundo Santos (2008), o movimento CTS no

ensino de Ciências, tem o objetivo principal de promover a Educação

Científica e Tecnológica, para que os alunos possam tomar decisões sobre

ciência, tecnologia e sociedade de forma crítica, reflexiva, criteriosa e com

embasamento. Uma estratégia para inserir discussões CTS, no ensino de

ciências, é o uso da contextualização como motivação para exercitar a

prática cidadã. A discussão sobre contextualização no ensino de

ciências/química, não constitui uma ideia recente. Identificamos que em

diferentes momentos essa proposta tem sido usada, por diversos

pesquisadores vinculados a diferentes universidades, 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.

Observamos, que 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. No estudo feito por Coelho e Marques

(2007), o termo contextualização é apresentado com foco em uma educação

transformadora, como a defendida por Paulo Freire e que implica em

práticas pedagógicas ligadas à problematização com o uso de situações reais

e de contextos locais vividos pelos sujeitos. Outras propostas com ideias de

Paulo Freire já foram defendidas e adaptadas para o ensino de ciências por

diferentes pesquisadores, na forma de: problematização inicial, organização

do conhecimento e aplicação do conhecimento (Delizoicov; Angotti e

Pernambuco, 2002). Sendo assim, cabe ao professor analisar qual

abordagem de cotidiano e contextualização ou das duas combinadas, melhor

se adapta a realidade vivida na sua escola. 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). O discurso sobre a contextualização, também pode
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ser destacado nos trabalhos de Santos e Schnetzler (1996, 2000), que

apresentam uma proposta de ensino de Química para formar cidadãos com

foco CTS. Segundo os pesquisadores, a formação da cidadania envolve a

participação dos indivíduos, onde a contextualização é essencial para

construir um ensino mais significativo e vinculando à vida do aluno:

... percebe-se que o ensino de Química para o cidadão precisa ser centrado

na inter-relação de dois componentes básicos: a informação química e o

contexto social, pois, para o cidadão participar da sociedade, ele precisa não

só compreender a química, mas a sociedade em que está inserido. É da

inter-relação entre esses dois aspectos que se vai propiciar ao indivíduo

condições para o desenvolvimento da capacidade de participação, que lhe

confere o caráter de cidadão. (SANTOS e SCHNETZLER, 2000, p. 94-5). A

EDUCAÇÃO INDÍGENA E O ENSINO DE CIÊNCIAS Segundo descreveu

Maher (1990), no Brasil existem quatro modelos de educação indígena: a

elaborada por eles próprios e sem a intervenção do branco; a que propõe os

conteúdos de uma cultura não indígena; a que impõe a cultura da sociedade

nacional e, por último, a que respeita a língua materna de cada etnia

indígena, apesar da grande diversidade de povos. O ensino de Ciências na

educação escolar indígena têm como orientação curricular as Diretrizes

Nacionais para o ensino de Ciências, os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN) de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) e o Referencial Curricular

Nacional para a Educação Indígena (RCNEI). Esses documentos defendem a

escola indígena como uma educação diferenciada, específica, de qualidade e

respeitando os contextos culturais de cada comunidade. Segundo Mayer

(2006), na escola do povo indígena os ensinamentos são espontâneos, ou

seja, sem espaço ou sujeitos específicos para ensinar, além disso a

educação não é centrada na figura do professor como detentor do saber,

pois são vários os atores que exercem a função de educar. A aprendizagem

nesse contexto se dá pela observação, experimentação e compreensão da

vida cotidiana dos alunos. A educação, de um certo modo, sempre está a

serviço de um determinado tipo de cidadania, onde pode atuar de forma

crítica, reflexiva, com foco na emancipação popular ou, pelo contrário, pode

ajudar na construção de indivíduos acríticos, obedientes e conformistas e

contribuir para manter um quadro de acomodação diante das questões

sociais. Portanto, torna-se oportuno inserir na problemática que envolve o

ensino de ciências, a questão da cidadania e das relações de poder. Na
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sociedade em que vivemos atualmente, a todo momento produz

mecanismos de exclusão, marginalização social e condena milhares de

pessoas a uma vida de miséria, desemprego e violência. A cidadania que

defendemos envolve a conscientização. Nesse sentido freireano, esperamos

que o indivíduo tenha um olhar crítico sobre a realidade econômica, social,

política e cultural de seu país. Além disso, com a busca de meios para

transformar essa realidade injusta, os sujeitos possam impulsionar a

construção de condições sociais mais igualitárias e menos excludentes.

O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a

transformação não é uma questão de métodos e técnicas. Se a Educação

libertadora fosse somente uma questão de métodos e técnicas, então o

problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras mais

modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o estabelecimento de

uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade (FREIRE;

SHOR, 1986, p. 87). Em função da nossa experiência de atuação no

segmento da educação básica, percebemos a importância de exaltar o fato

do aprendiz querer conhecer o que estuda, atitude essa que Freire

denominou de curiosidade epistemológica. O aprender participando, do

aprender para usar e para participar das decisões do futuro com a busca de

respostas para problemas contemporâneos. Sendo assim, os currículos

precisam ser mais abertos e englobar problemas e temáticas

contemporâneas, que sejam marcadas pela interação ciência, tecnologia e

sociedade.

Defendo a necessidade que temos, educadores e educadoras progressistas,

de jamais subestimar ou negar os saberes de experiência feitos, com que os

educandos chegam à escola ou ao centros de educação informal. (...)

subestimar a sabedoria que resulta necessariamente da experiência

sociocultural é, ao mesmo tempo, um erro científico e a expressão

inequívoca da presença de uma ideologia elitista (FREIRE, 1992, p. 85). A

COLORAÇÃO DAS PENAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE

CIÊNCIAS A grande maioria dos povos indígenas no Brasil usam penas,

plumas, penugens de aves e tintas de acordo com a tradição de cada etnia

para criar adereços e pinturas corporais que são usadas com diferentes

simbologias. Podemos citar, por exemplo, a arte plumária e a pintura

corporal dos Kayapó, do Pará, para os quais a ornamentação do corpo era a
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característica mais original de sua cultura, pois estabelecia a diferença entre

o ser ou não índio. A cor das penas dos pássaros está relacionada com a

presença de melanina, em grande ou pequena quantidade. Sendo assim, as

penas brancas são por causa da falta dessa substância e as negras,

características dos urubus por exemplo, é por conta da grande quantidade

encontrada. E pela variação do teor, as penas ficam com cor intermediárias

entre cinza e marrom. Já nas penas coloridas e brilhantes, outros tipos de

pigmentos, chamados de carotenoides, refletem parte da luz incidente

destacando as cores amarela, alaranjado e vermelha. Essas substâncias são

obtidas pelas aves através da alimentação. Outras cores, como marrom ou

variações de vermelho, estão associadas a outro grupo de substâncias

chamadas porfirinas que são naturalmente de cor púrpura. Nas cores

brilhantes e iridescentes, como do beija-flor e do pavão, o efeito é dado pela

reflexão da luz em penas especiais e que possuem cristais microscópicos

funcionando como milhares de prismas que refletem a luz. O efeito

estrutural pode ser combinado com a presença de pigmentos específicos,

mas não se observa, por exemplo, quando o beija-flor estiver à sombra ou

em pouca luz. METODOLOGIA USADA E JUSTIFICATIVA 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 ensino de ciências, como qualquer outro, envolve um processo de

ensinar e aprender em uma troca dupla de saberes entre professor e aluno,

mas para concretizar essa prática é preciso mudar a metodologia adotada

nas escolas. Pesquisas e estudos (DA SILVA; MELO, 2014) revelam que o

Ensino de Química é em geral, transmitido de forma tradicional e

conteudista, com destaque para a memorização de fórmulas e cálculos. O

resultado é que a aula se torna monótona e desestimulante, principalmente,

por quê está desconectada da realidade do aluno. Portanto, a mudança na

prática do professor é fundamental para que o processo de ensino e

aprendizagem seja eficaz.

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a

abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno

participar ativamente na sociedade tomando decisões com consciência de

suas consequências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não

com um fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as
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habilidades básicas que caracterizam o cidadão: participação e julgamento

(SANTOS & SCHNETZLER, 1996, p.29). Dentre as várias metodologias

utilizadas por grupos de pesquisadores, para o Ensino de Química, a

contextualização é uma proposta coerente para ajudar a construir o

conhecimento, pois contribui de forma significativa na aprendizagem e

influencia na mudança da postura tradicional de ensino. Ainda é importante

destacar, que contextualizar não significa dar exemplos no final de cada

assunto, sobre situações do cotidiano, ou reproduzir um experimento no

final da aula como se fosse uma receita de bolo, mas propor situações

problemas e solucioná-las com a participação dos aprendizes com reflexão e

discussão dos resultados. Segundo, a concepção de (SANTOS e

SCHNETZLER, 2010, p.64):

as novas abordagens de ensino de Química antes referidas, constituem-se

como possibilidades para concretizar os objetivos educacionais propostos

para este ensino tornando-o não somente relevante para os novos alunos,

mas também para nós, próprios professores de Química e para nossas

escolas, reafirmando a sua importância social, hoje em dia tão questionada.

Afinal, é nessa instituição social que os alunos poderão ter acesso e se

apropriar de conhecimentos historicamente construídos pela cultura

humana: conhecimentos químicos que lhes permitirão outra leitura do

mundo no qual estão inseridos.

Contextualizar, portanto, é construir significados e incorporar valores que

destaquem o cotidiano, através de uma abordagem social e cultural que

facilite o processo da descoberta e leve o aluno a entender a importância do

conhecimento para aplicá-lo na compreensão dos fatos que o cercam.

Apesar da contextualização ser foco de vários debates, por conta de suas

concepções filosóficas ou pela epistemologia de sua palavra, entendemos

que essa modalidade de ensino contribui para melhorar o entendimento da

disciplina e difundir novos conhecimentos. Chassot (1990), afirma que o

ensino de química deve ser relevante ao estudante e que possa ser

relacionado com seu dia a dia, na forma de assuntos que tenham

identificação na sua vida e na sociedade em que ele se insere. O tema

escolhido para ajudar a discutir a dinâmica que envolve a comunidade

indígena que visita a escola anualmente, mas também presente em outras

aldeias no Brasil afora, acaba por ter um contexto interdisciplinar, pois
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envolve diretamente disciplinas como Biologia, Física, Química e

indiretamente, outras como História, Geografia, Filosofia e Língua

Portuguesa. No entanto, nesse trabalho procuramos relacionar somente as

Ciências da Natureza e as suas Tecnologias. Para facilitar o ensino e motivar

a aprendizagem dos conteúdos, tendo como tema gerador “os cocares dos

indígenas e a questão da coloração nas penas dos pássaros”, a atividade foi

dividida nos aspectos físico, químico e biológico. Em Física, a discussão

envolveu as ondas, o espectro visível e as suas relações; em Biologia, foi

explorado as características das aves e suas relações com o meio ambiente.

E, finalmente em Química buscou-se discutir, de acordo com o Modelo de

Bohr, como se dá a absorção das cores em função do tipo de composto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Em Alagoas, os índios da Aldeia Aba-Catiara na

Ilha de São Pedro, no município de Penedo, pertencem a etnia Aba-Catiara e

também usam penas de animais para confeccionar cocares e outros objetos

coloridos. Como visitam a escola, na semana que se comemora o “Dia do

Índio”, acabam por encantar os alunos com sua cultura e levantar

curiosidades sobre a sua forma de viver. Portanto, para garantir uma

educação com qualidade social é necessário desenvolver aspectos

relacionados com a sensibilidade; a ética; a valorização de diversas formas

de manifestações culturais; a construção de identidades e subjetividades

plurais e solidárias, entre outras. Nesse sentido, o indivíduo pode ser

inserido em um contexto de mundo que é próximo de sua vivência, sendo

uma engrenagem fundamental que contribuí, não só para o seu crescimento

individual, mas também para o coletivo, seja em uma dimensão social,

cultural e ou profissional. No contexto de mundo globalizado é essencial

desenvolver uma educação pautada na igualdade de direitos com equidade,

valorizando a identidade do povo alagoano e suas especificidades. Além

disso, deve-se ter a garantia democrática de acesso, permanência e

sucesso, na busca pela melhoria da qualidade de vida e superação das

desigualdades sociais. Sendo assim, é necessário compreender o complexo

processo de construção social e cultural de identidades e subjetividades,

assim como as diferenças existentes nas escolas. Nesta perspectiva, a

promoção da igualdade requer o respeito e atenção às diversidades cultural,

regional, econômica, de gênero, de orientação sexual, geracional,

étnico-racial, de pessoa com deficiência, transtorno global do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, respeitando suas
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especificidades, coibindo toda e qualquer forma de discriminação e

preconceito. Na unidade escolar, para qual a pesquisa foi aplicada, o ensino

tradicional de memorização e repetição de conteúdos é predominante.

Qualquer iniciativa de propor um ensino contextualizado, com

problematização e buscando um pratica cidadã esbarra na visão equivocada

de alguns professores/coordenadores, que não acreditam que a construção

de atividades interdisciplinares podem potencializar o ensino e a

aprendizagem de ciências. No entanto, a aplicação dessa pesquisa permitiu

modificar a visão enraizada de alguns professores e, a construção de

atividades entre diferentes disciplinas foi estimulada. Acreditamos, que

também é preciso incentivar a formação continuada dos professores.
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