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RESUMO

O presente artigo pretende mostrar que o livro didático de Química utilizado em parte das escolas públicas
da cidade de Sobral-Ce, contribue de forma positiva para o alcance de um processo de
ensino-aprendizagem contextualizado, dando significado para os conteúdos a serem apreendidos pelos
educandos. A partir do PNLEM os professores de Química de todo o país passam a escolher as obras
didáticas de forma mais criteriosa e de acordo com os objetivos pretendidos pelos PCN´s. Atualmente, o
livro didático ainda é uma das principais ferramentas utilizadas no ensino, tornando-se dessa forma
relevante a observação da presença de situações que possibilitem a contextualização dos conteúdos. Com
o objetivo de detectar essa realidade no livro didático, procedeu-se a um estudo sobre a presença de
textos que abordem situações que agreguem significado aos conteúdos de Química Geral do livro Meio
Ambiente, Cidadania, Tecnologia, da autora Martha Reis, editora FTD, 1º ano do Ensino Médio . Essa
análise revelou que a obra investigada colabora de forma significativa para que o aluno aprenda a
mobilizar competências para solucionar problemas do seu cotidiano.
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ABSTRACT

The actual article aims to show that the textbook Chemistry in used in the part public schools in the city of
Sobral-CE, contributes positively to reach a process teaching-learning contextualized, giving meaning to
content to be learned by students. From the National Level of the Textbook for High School (NLTHS)
Chemistry teachers nationwide go to choose the textbooks more thoroughly and according to the
objectives pursued by Parameters National Curriculum (PNC´s). Currently the textbook still is the main
tools used, thus becomes the observing the presence situations that enable the contextualization of
contents. With the objective detect this reality in the textbook, proceeded to survey the presence of texts
addressing situations that add meaning to contents, This analysis revealed that the work in question
contributes form significantly to achieve this goal.
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Introdução

O sistema escolar brasileiro, hoje, é regido pela lei 9394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), na
qual estão estabelecidas as diretrizes e bases para a educação nacional. Em seu artigo 2º , a LDB propõe
que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Observando o
conhecimento científico como um componente importante para o desenvolvimento sustentável de um país,
e por isso atrelado a uma pratica social, o livro didático assume um papel de relevância, no que diz
respeito à contextualização, uma vez que, é a partir desses livros que o conhecimento científico se difunde
nas mais variadas classes sociais. Dessa forma, foi realizado um estudo sobre o programa nacional do livro
didático (PNLD), programa que permite ao professor escolher o livro didático de acordo com parâmetros
preestabelecidos pelo governo federal, com o objetivo de avaliar a presença de textos, que possam ser
utilizados como ferramenta para a contextualização dos objetivos de estudo (conteúdos) para o 1º ano do
ensino médio.

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM)

De acordo com Echeverria (2008), no ano de 2004 o governo federal adotou uma decisão política
importante, que foi a implantação do plano nacional do livro didático para o ensino médio (PNLEM), em um
momento em que a educação era caracterizada pelo desencanto, e a redução do gasto público nas áreas
sociais ameaçava estruturalmente a possibilidade de manter ou de elevar os níveis dos processos
pedagógicos.

A importância dada a essa decisão deve-se ao fato de que pela primeira vez na história do país o professor
do ensino médio pôde escolher o livro didático orientado por diretrizes político pedagógicas, afastando
assim o jogo de interesses do mercado editorial, que até então influenciava na escolha do livro didático.

O PNLEM 2012 é o segundo processo de seleção de livro didático no qual as obras didáticas de Química
participam. A primeira participação foi entre os anos de 2005 e 2006, momento no qual foram incluídas
obras das disciplinas do ensino médio no PNLEM. Esse processo segue normas estabelecidas em edital de
convocação para a inscrição, avaliação e seleção das obras. Para o PNLEM 2012 o edital de convocação foi
lançado em dezembro de 2009. Dezenove obras foram inscritas no processo, passando por uma primeira
etapa, triagem inicial, onde foram analisadas especificações técnicas como: formato, matéria-prima e
acabamento dos livros didáticos. Após essa triagem inicial, cujo objetivo é garantir um padrão de
qualidade ao material indicado para avaliação e escolha por parte dos professores de todo o país, segue-se
a avaliação pedagógica dos mesmos. Essa avaliação é realizada com base em critérios definidos em edital.
De acordo com o Guia de Livros Didáticos PNLEM 2012 há critérios comuns a todas as disciplinas e áreas:

(...) que estabelecem o respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais
relativas ao ensino médio; a observância de princípios éticos necessários à
construção da cidadania e ao convívio social republicano; a coerência e a
adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, no que diz
respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados; a
correção e a atualização de conceitos, informações e procedimentos; a adequação
da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos da
coleção. (BRASIL, 2012. p.9)

O documento também cita critérios que são comuns à área de Ciências da Natureza e à área específica da
disciplina de Química. Na área especifica, o livro didático de Química é avaliado segundo nove critérios, no
entanto, a presente pesquisa concentra-se no ponto de número sete (7), que consiste da não observação
de atividades didáticas que enfatizem exclusivamente aprendizagens mecânicas, com a mera memorização
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de fórmulas, nomes e regras, de forma descontextualizada. Assim, pode-se observar que a ênfase em um
ensino memorístico de fórmulas, nomes e regras, não deveria mais ser utilizada no processo de
ensino-aprendizagem atual, pois essa realidade prioriza um processo descontextualizado, sem significado
para o educando.

A comissão de avaliação, que analisa as obras, é composta por professores doutores em ensino de química
ou em áreas especificas da Química e por professores do ensino médio de escolas públicas brasileiras que
ministram aulas de química. Participam ainda, dessa comissão profissionais de todas as áreas geográficas
do país. Essa avaliação é realizada inicialmente por dois membros da comissão separadamente e depois,
em conjunto, elencam os problemas encontrados na obra em análise, bem como seus pontos positivos.

Para o PNLEM do ensino médio em 2012, foram aprovados cinco livros didáticos listados na tabela abaixo:

Tabela 1 - Livros didáticos aprovados no PNLEM 2012.

Livro didático Editora Autor(es)

Química na abordagem do
cotidiano. Moderna

Eduardo Leite do Canto

Francisco Miragaia Peruzzo
Química-Meio
ambiente-Cidadania-Tecnologia FTD Martha Reis da Fonseca

Química Scipione
Andréa Horta Machado

Eduardo Fleury Mortimer

Química para a nova geração –
Química cidadã Nova geração

Eliane Nilvana Ferreira de
Castro

Gentil de Souza Silva

Gerson de Souza Mól
(Coord.)

Roseli Takako Matsunaga

Sálvia Barbosa Farias

Sandra Maria de Oliveira
Santos

Siland Meiry França Dib

Wildson Luiz Pereira dos
Santos (Coord.)

Ser protagonista - Química SM Júlio Cesar Foschini Lisboa

Fonte: PNLEM 2012

Os livros didáticos elencados na Tabela 1 são apresentados no Guia de Livros Didáticos PNLEM 2012, para
a escolha por parte dos professores, de uma forma que inicialmente dá-se uma visão geral da obra
comentando a proposta didática, organização dos capítulos, projetos, atividades e exercícios e a
metodologia. Em seguida, é feita uma descrição de todos os volumes do Livro do aluno, do manual do
professor e da assessoria pedagógica. Com base na visão geral e na descrição das obras, a comissão
passa a fazer a análise das mesmas, observando: a adequação dos conteúdos; acontextualização; a
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interdisciplinaridade; a abordagem teórico-metodológia; a proposta didático-pedagógica; a sugestão de
atividades e as possíveis formas de atuação em sala de aula.

O Livro didático

O processo de transformação social que se iniciou com a promulgação da nova constituição, em 1988, e
após, no âmbito da educação com a LDB e a produção dos PCN’s e OCN’s, torna-se necessário conhecer
melhor o papel da educação nesta sociedade.

De acordo com Faria (2008, p.11)

Estudar Educação é importante como estudar qualquer outro campo do
conhecimento, qualquer prática social, desde que se leve em conta o processo
global da sociedade. Este tipo de estudo permite antecipar, planejar uma ação,
refletir a prática do educador e seu papel na transformação da sociedade. Educar
é transmitir ideias, conhecimentos que através de uma prática podem
transformar ou conservar a realidade. A educação, portanto, é mediação entre
teoria e prática.

Nesse contexto, de que educar é transmitir ideias, conhecimentos que podem ou não mudar realidades, se
faz necessária uma reflexão, a respeito dos livros didáticos utilizados no sistema educacional. Concebidos
para serem mais uma ferramenta que auxilia ao professor no processo de ensino-aprendizagem, hoje os
livros didáticos ainda representam um dos recursos muito empregados em sala de aula, concordantes com
o que afirmam Lima e Merçon (2011), ao relatarem que os livros didáticos são os recursos mais utilizados
no ensino de Química. Daí a sua importância na construção do conhecimento.

Segundo Mortimer (1988), cada período histórico imprime determinadas características aos livros. Na
atualidade vive-se um contexto no qual a preparação requerida para os educandos é pautada em
competências e habilidades, contextualização e interdisciplinaridade, ciência, tecnologia e sociedade. As
exigências impostas pela sociedade moderna são muitas.

Piletti (2002, p.10) diz que

A escola continua a enfatizar, talvez de forma exagerada, o
desenvolvimento intelectual, muitas vezes em prejuízo dos aspectos
físico, emocional, moral e social. Embora a finalidade original da escola
tenha sido a de proporcionar desenvolvimento intelectual, atualmente,
cada vez mais se vê forçada a atender aos demais aspectos da educação .

A valorização exagerada do desenvolvimento intelectual, no que diz respeito ao acumulo dos saberes
didaticamente organizados ao longo dos tempos em detrimento do aspecto moral, emocional e social, tem
reflexos na produção dos livros didáticos. No entanto, observa-se um esforço e investimento financeiro por
parte do governo federal para a melhoria da qualidade do livro didático, não só de Química, mas de uma
maneira geral.

Segundo Neto e Fracalanza (2003, p.147)

Programas de melhoria da qualidade do livro didático brasileiro e de
distribuição ampla para os estudantes de escolas públicas têm sido uma
das principais ações do governo federal e seu Ministério da Educação
desde a década de 30 do século passado. Tais programas consomem
substanciais verbas públicas ministeriais, só perdendo para os programas
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de merenda escolar.

Observa-se também que pesquisadores dedicam tempo e esforços na análise da qualidade desses livros
didáticos apontando sucessos e insucessos na exposição de conteúdos, pois de acordo com Neto e
Fracalanza (2003, p.147)

Ao mesmo tempo, pesquisadores acadêmicos vêm se dedicando há pelo
menos duas décadas a investigar a qualidade das coleções didáticas,
denunciando suas deficiências e apontando soluções para melhoria de sua
qualidade. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos de Pretto (1983),
Mortimer (1988), Fracalanza (1993), Pimentel (1998) e Sponton (2000).
No entanto, suas vozes – via-de-regra – não são ouvidas nem pelas
editoras e autores de livros didáticos, nem pelos órgãos gestores das
políticas públicas educacionais.

Apesar de tantas tentativas no sentido de alterar o tratamento dado aos conteúdos trabalhados pelos
livros didáticos, conteúdos estes que erroneamente são apresentados como produto acabado, quase
nenhuma mudança foi observada. As mudanças observáveis restringem-se a ordem diferentes de
conteúdos por autores diversos.

Contextualização

A ideia de contextualização, associada à interdisciplinaridade, surgiu com a reforma do ensino médio, a
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) que orienta a compreensão dos
conhecimentos para uso cotidiano. As diretrizes que estão definidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) visam um ensino de química centrado na interface entre informação científica e contexto social. De
acordo com esse documento, orienta-se para uma organização curricular que, entre outras coisas, trate os
conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as relações entre conteúdos e
contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter
autonomia intelectual.

A contextualização é, de forma geral, o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. A
contextualização dos conteúdos exige que todo conhecimento tenha como ponto de partida a experiência
do estudante, o contexto onde está inserido e onde ele vai atuar como trabalhador, cidadão, um agente
ativo de sua localidade. A contextualização tem uma estreita relação com a interdisciplinaridade, cujo
conceito, considera o fato de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação ou de
ampliação. A contextualização pode ser entendida como um tipo de interdisciplinaridade que aponta para o
tratamento de certos conteúdos como contexto de outros. A ideia da contextualização requer a
intervenção do estudante em todo o processo de aprendizagem, fazendo as conexões entre os
conhecimentos.

De acordo com os PCN’s para o Ensino Médio (BRASIL, 2000).

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola
tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem
trabalhado permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do
ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e
estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de
reciprocidade. A contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou
dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza
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competências cognitivas já adquiridas. As dimensões de vida ou
contextos valorizados explicitamente pela LDB são o trabalho e a
cidadania (BRASIL, 2000. p.78).

Ainda segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL 2006) a contextualização deve
ser vista como um dos instrumentos para a concretização da ideia de interdisciplinaridade e para favorecer
a atribuição de significados pelo aluno no processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, a aprendizagem contextualizada preconizada pelos PCNs e OCNs visa que o aluno aprenda a
mobilizar competências para solucionar problemas com contextos apropriados, de maneira a ser capaz de
transferir essa capacidade de resolução de problemas para os contextos do mundo social e, especialmente,
do mundo produtivo.

O Livro didático de Química e a Contextualização

O Livro didático analisado nesse estudo foi escolhido dentre os cinco livros didáticos avaliados e aprovado
pelo PNLDEM para o ano de 2012. Através de levantamento feito junto às unidades escolares da zona
urbana da cidade de Sobral, observou-se que, das 14 escolas públicas dessa região, 36% delas, adotaram
os livros didáticos da coleção Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia, da autora Martha Reis, editora FTD
(FONSECA, 2011). Para delimitação da presente pesquisa, escolheu-se o livro didático de Química utilizado
no 1º ano do ensino médio, objetivando avaliar a presença de textos que possibilitassem a utilização da
contextualização como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. No volume 1 da referida
coleção que trata de conteúdos de Química Geral, observou-se 15 textos com os seguintes temas:

1. Cor de Chumbo: poluentes dos carros saturam o ar paulistano.
2. Mudanças climáticas.
3. O que são gases de efeito estufa
4. Os céticos do aquecimento global.
5. Ciclo da água.
6. Reciclagem do lixo.
7. Oxigênio e Ozônio.
8. Poluição eletromagnética.
9. O Ferro Industrial.

10. Poluição nos interiores.
11. PVC: o processo industrial.
12. Chuva ácida.
13. Chuva ácida X Efeito estufa.
14. Ácido sulfúrico: o processo industrial.
15. Hidroponia

Os textos permitem fazer relações da Química com as tecnologias, sociedade e o meio ambiente.
Observa-se ainda, que a partir da utilização dos referidos textos, podem ser ser abordados e discutidos em
sala de aula temas como: Química no cotidiano; Química na agricultura e na saúde; Química nos
alimentos; Química e ambiente; aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados
à obtenção ou produção de substâncias químicas; indústria química; mineração e metalurgia; poluição e
tratamento de água; poluição atmosférica; contaminação e proteção do ambiente. Constatou-se que a
apresentação gráfica dos textos é de excelente qualidade, pois apresentam fotos coloridas tiradas de
situações reais e às vezes extraídas de jornais, revistas ou televisão. Um fato importante a ser ressaltado
é o de que esses textos trazem frases destacadas em seu corpo, frases essas, que devem ser utilizadas
pelo professor como temas geradores de discussão em sala de aula.
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Considerações finais

A partir de um estudo feito a respeito do Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM),
pôde-se observar que, atualmente, o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas do
conhecimento deve ser organizado de forma que priorize uma aprendizagem que tenha significado para a
vida do educando. O processo de ensino-aprendizagem pautado em um ensino que priorize aprendizagens
mecânicas, memorização de fórmulas, de regras e nomenclaturas, sem uma contextualização adequada,
caracteriza uma situação que deveria estar no passado das salas de aula.

O Governo Federal deu inicio a um processo que visa contribuir de forma positiva para a implementação
de um ensino que valorize a contextualização e assim a significância dos conteúdos para o aluno não só da
ciência Química, mas de todas as áreas. A partir da criação do PNLEM há de se esperar que os professores
de todo o país tenham a possibilidade de escolher livros didáticos que assumam esse posicionamento
crítico e contextualizado.

Ao longo das últimas décadas, o livro didático vem passando por mudanças, não só estruturais, mas
também, em sua apresentação dos conteúdos, que se mostra mais acessível ao entendimento dos alunos,
o que se materializa pela contextualização através de textos de grande relevância. Há de se observar
também que a presença desses textos contribuem para que o trabalho do professor seja facilitado, no
sentido de que, torna-se mais fácil mostrar a importância de um determinado conteúdo, a ser trabalhado
em sala de aula, no cotidiano dos alunos.

No que diz respeito ao livro didático de Química analisado nesse estudo, no âmbito da apresentação de
textos que facilitem a contextualização, através da utilização dos 15 textos, cujos títulos foram citados
anteriormente, se trabalhados de forma crítica por parte do professor, é possível contextualizar os
assuntos que devem ser trabalhados no 1º ano do ensino médio. Em maior grau em determinados temas e
em menor grau em outros, porém todos os temas são contemplados pelos textos presentes na obra.
Contribuindo para alcançar um dos objetivos preconizado pelos PCN´s, que é o de que o aluno aprenda a
mobilizar competências para solucionar problemas com contextos apropriados, assim a contextualização,
possível de ser trabalhada pelos textos na obra didática analisada contibue para o alcance desse objetivo.

No que diz respeito ao livro didático de Química analisado nesse estudo - Meio Ambiente, Cidadania,
Tecnologia, da autora Martha Reis, editora FTD, 1º ano do ensino médio - conclui-se que o mesmo
apresenta quinze (15) textos que facilitam a contextualização de assuntos que são trabalhados no 1º ano
do Ensino Médio. Em maior ou menor intensidade, todos os temas são contemplados pelos referidos textos
presentes na obra, contribuindo para alcançar um dos objetivos preconizado pelos PCN´s, que é o de que
o aluno aprenda a mobilizar competências para solucionar problemas do seu cotidiano. Assim a
contextualização, possível de ser trabalhada pelos textos na obra didática analisada, contibue para o
alcance desse objetivo.
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