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“Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe. Perigo de mexer no 

que está oculto – e o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes 

submersas em profundidade do mar. Para escrever tenho que me colocar no vazio. 

Neste vazio é que existo intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso: 

dele arranco sangue. Sou um escritor que tem medo das palavras: as palavras 

escondem outras – quais? talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço 

fundo”.  

Clarice Lispector 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta resultados da pesquisa de mestrado sobre a apropriação, 

por docentes do Ensino Médio da rede pública estadual de Minas Gerais, dos três 

aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem, 

em suas interações, tanto na estruturação da Química quanto na organização de 

seu ensino. A metodologia utilizada é a análise de discurso embasada na filosofia da 

linguagem de Mikhail Bakhtin, sobretudo nos conceitos de apropriação, polifonia ou 

multiplicidade de vozes sociais, alteridade, dialogismo e compreensão. Estes 

conceitos bakhtinianos não são estanques, pelo contrário são imbricados uns nos 

outros e nos oferecem fundamentação teórica para leitura dos enunciados dos 

professores e identificação de sentidos produzidos. Resgatamos a correspondência 

da tríade ‘fenômenos, teorias e linguagem’ aos níveis de compreensão da natureza 

da Química ‘macroscópico, microscópico e representacional’, com o propósito de 

fortalecer a dimensão epistemológica deste triângulo. Assim, podemos mostrar que 

a discussão destes aspectos da Química se dá além da Proposta Curricular de 

Química de Minas Gerais, apresentada inicialmente em 1998 e várias vezes 

reeditada, e que sua compreensão torna-se relevante para o ensino desta ciência. 

Numa perspectiva dialógica, constatamos que a apropriação da ideia de integrar o 

fenomenológico, o teórico e o representacional ocorre num clima de tensão entre 

compreensões, convicções e condições de trabalho. O processo de colocação em 

prática, de maneira integral e contínua, de um ensino de Química fundamentado 

nessa trilogia é percebido como desafio complexo.  

 

Palavras chave: apropriação, docentes, fenômenos, teorias, linguagem química 
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ABSTRACT  

 

This investigation presents results of Masters’ research on the appropriation by 

secondary school teachers of the public network Minas Gerais state of the three 

constituents aspects of chemical knowledge: phenomena, theories and language, in 

their interactions, both in the structuring of Chemistry, as in organization his teaching. 

The methodology used is discourse analysis based on the philosophy of language of 

Mikhail Bakhtin, mainly in concepts of appropriation, of polyphony or multiplicity of 

social voices, of otherness, of dialogism and of understanding. These bakhtinian 

concepts are not watertight, rather they are imbricate each other and us offer 

fundamentation theoretical for reading the enunciates of the teachers and 

identification of the produced meanings. We rescued the correspondence of the triad 

‘phenomena, theories and language’ to levels of understanding of the nature of 

chemistry ‘macroscopic, microscopic and representational’, in order to strengthen the 

epistemological dimension of the triangle. Thus, we can show that the discussion of 

these aspects of chemistry takes place beyond the Chemistry Curriculum Proposal of 

Minas Gerais, submitted in 1998 and reissued several times, and that his 

understandings is relevant to the teaching of the idea of integrating the 

phenomenological, the theoretical and the representational occurs a context of 

tension between understandings, beliefs and working conditions. The  process of 

collocation into practice, of manner in fully and continuous, of a chemistry’ teaching 

based on this trilogy is perceived as complex challenge. 

 

Key words: appropriation, teachers, phenomena, theories, chemical language 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa, analisamos a apropriação, por docentes do Ensino Médio, da ideia 

de integração dos três aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, 

teorias e linguagem. Partimos da indagação: houve ou não apropriação? Qual a 

relação dos docentes com a ideia de integrar fenômenos, teorias e linguagem? 

Como os professores enunciam sua apropriação? 

 

A articulação dos aspectos do conhecimento químico é apresentada na Proposta 

Curricular de Química – Ensino Médio, na estrutura de um triângulo, com a 

denominação de “Formas de Abordagem” (MINAS GERAIS, 2007, p. 17). Uma 

primeira versão de proposta curricular contendo o triângulo foi apresentada aos 

professores em 1998 e a versão mais atual, publicada pela SEE-MG em 2007, foi 

distribuída às escolas em 2008. Tal publicação inclui os Conteúdos Básicos Comuns 

da Química, conhecidos como CBCs da Química.   

 

Esta tríade chamou nossa atenção pelo fato de possibilitar discussões a respeito das 

relações entre o conhecimento científico da Química e o sujeito deste conhecimento 

(professor e/ou aluno), passando a ser o cerne da nossa pesquisa. 

 

Assim, torna-se oportuno salientar que não temos a pretensão de responder qual 

deve ser o currículo de Química no Estado de Minas Gerais. E, ainda, que tomamos 

nosso objeto de pesquisa segundo o pensamento de Mikhail Bakhtin que “concebe 

tudo em confronto, em diálogo, [que] o importante é, sobretudo, a manifestação das 

diferentes vozes” (SCHNAIDERMAN, 2008, p. 17, grifos nossos). Desse modo, 

nossa pesquisa caminhou rumo às diferentes vozes sociais (da Proposta, da 

formação inicial, da formação continuada, do livro didático etc.) presentes nos 

discursos dos professores entrevistados que de um modo ou de outro discursaram 

sobre a epistemologia do/no ensino de Química. 

 

Realizamos entrevistas semiestruturadas com seis professores de Química do 

Ensino Médio. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas para realização 

da análise de discurso, esta fundamentada na filosofia da linguagem de Mikhail 

Bakhtin, em sua compreensão de apropriação do discurso do outro e, ainda, em sua 
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concepção de polifonia (multivocalidade) ou vozes sociais que caracterizam as 

produções discursivas.  Para realizar a transcrição dos enunciados dos professores, 

buscamos os marcadores e sinais utilizados em análise de conversações 

desenvolvidos por Marcuschi (2000). 

 

No primeiro capítulo trazemos a construção da revisão bibliográfica e a 

apresentação do referencial teórico. Dialogamos com pesquisadores, enfatizando 

suas concepções de epistemologia e de currículo de Química, a fim de subsidiar 

nossos questionamentos. E, também, destacamos os principais conceitos 

bakhtinianos que fundamentam nossas discussões e compreensões dispostas nesta 

pesquisa. 

 

O capítulo dois abre espaço para problematizar algumas considerações a propósito 

da fundamentação filosófica da Química e de seu ensino. Refletimos sobre a 

questão que envolve o reducionismo epistemológico e o reducionismo ontológico da 

Química à Física.  Refletimos também sobre os níveis macroscópico, microscópico e 

simbólico no entendimento conceitual da Química e de sua natureza, bem como a 

respeito da possível autonomia ontológica da Química e, ainda, sobre sua dimensão 

axiológica. Buscamos conduzir este conjunto de reflexões em estreita relação com 

possíveis implicações no ensino de Química.   

 

O capítulo três constitui uma busca dos textos e dos contextos da enunciação 

acerca da integração de fenômenos, teorias e linguagem para os professores de 

Química. Analisamos possíveis convergências de significados e sentidos sobre esta 

tríade nos documentos de proposta curricular de Química da SEE-MG de 1998, 

2004, 2005 e 2007. E caracterizamos os três momentos chaves de formação 

continuada que proporcionaram contextos para a elaboração e discussão da referida 

integração: o Promédio (1997), o PDP (2004) e o Imersão (2006/2007).   

 

No quarto capítulo, fizemos nossa análise dos discursos produzidos pelos docentes 

do Ensino Médio a respeito de suas relações estabelecidas com a ideia de integrar 

os aspectos do conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem. Nossas 

compreensões, no sentido bakhtiniano, encontram-se abertas a outras como 

possibilidade de continuidade do diálogo.  
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Por fim, apresentamos nossas considerações finais. Nesta, realçamos as sínteses 

das discussões abordadas; as possíveis contribuições desta dissertação para a 

pesquisa em Educação e em Ensino de Química, bem como alguns apontamentos 

para novas pesquisas.  
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CAPÍTULO 1 

 

EPISTEMOLOGIA E CURRÍCULO DE QUÍMICA: O TEMA E O OBJETO DESTA 

PESQUISA E O REFERENCIAL TEÓRICO ADOTADO EM SUA 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, desenvolvemos a revisão bibliográfica no âmbito da atualidade das 

discussões epistemológicas em sua relação com o Ensino de Química, 

considerando suas implicações na complexa questão curricular. E, também, 

realizamos a apresentação do nosso referencial teórico: a filosofia da linguagem de 

Mikhail Bakhtin. A partir das noções de apropriação, vozes sociais, alteridade e 

dialogismo, apresentadas por Bakhtin, foi possível analisar os enunciados dos 

professores colaboradores desta pesquisa. 

 

1.1. Sobre epistemologia e currículo de Química 

 

A Educação nas escolas de Minas Gerais vem passando por tentativas de 

reformulação curricular e, consequentemente, o ensino de Química. A Proposta 

Curricular de Química – Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais (SEE-MG), de 2007, apresenta um diferencial ao possibilitar a 

participação de alguns professores, que vivenciam a realidade da sala de aula, no 

processo de sua elaboração. O “Programa-Piloto de Inovação Curricular e de 

Capacitação Docente para o Ensino Médio” - Promédio (1997) marca o início de 

discussões e de problematizações das ideias básicas da inovação curricular de 

Química. Estas ideias foram retomadas em 2002 com o objetivo de reiniciar um 

“movimento de inovação curricular para o Ensino Médio em todo o Estado” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 11). Desse modo, a SEE-MG organizou outros momentos para 

promover encontros entre consultores e professores de Química do Ensino Médio da 

Educação Básica que estivessem vinculados às Escolas-Referência ou Escolas 

Associadas1, como: o “Projeto de Desenvolvimento Profissional” – PDP, 

desenvolvido nas diversas regiões de Minas Gerais a partir de 2004 e o programa 

                                                           
1
 O Projeto Escolas-Referência e Escolas Associadas faz parte de uma política do governo de Minas 

Gerais implantada a partir de 2003.  
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“Educação Continuada de Professores: Estudos dos Conteúdos Básicos Comuns da 

SEE-MG” ou “Imersão”, realizado em Belo Horizonte no decorrer de 2006/2007.2 Os 

referidos consultores e professores, balizados na “filosofia dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, PCN+ e PCN 2006)” (MINAS GERAIS, 2007, p. 12) e 

nos princípios e pressupostos das discussões do Promédio (1997), elaboraram e 

reelaboraram o documento da proposta curricular mencionada. Em 2008, a versão 

final desse documento foi distribuída nas escolas a fim de ser compartilhada com os 

demais professores de Química da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais (REE-

MG). 

  

O documento, supracitado, traz o discurso de inovação curricular do ensino de 

Química, fundamentado na ideia de integração dos três aspectos constituintes do 

conhecimento químico: fenomenológico, teórico e representacional como tentativa 

de superar a prática tradicional centrada no aspecto simbólico: 

 

A tradição que a maioria dos professores de Química ainda mantém [...] é a de não fazer 
presentes, em sala de aula ou no seu ensino, fenômenos relacionados com essa ciência. 
O aspecto representacional da Química é sobremaneira enfatizado, em detrimento dos 
outros dois (MINAS GERAIS, 2007, p. 17). 

 

Nossa pesquisa se insere no contexto das reflexões epistemológicas e curriculares 

de Química, no que tange a natureza do ensino dessa ciência que integra os 

aspectos fenômenos, teorias e linguagem, que vincula os eixos conceituais e 

contextuais e busca a articulação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente num 

compromisso ético. 

 

Muitas são as contribuições de diversos autores, em torno da problematização sobre 

o quê e como ensinar Química (JOHNSTONE, 1982 e 2000; KOZMA et. al.,1997; 

ROSA e SCHNETZLER, 1998; MORTIMER et. al., 2000; CHITTLEBOROUGH et. al., 

2002; MACHADO, 2004; LEAL e MORTIMER, 2008 e LEAL, 2009, dentre outros). 

Alex Johnstone, no artigo Macro-and microchemistry, já em 1982 explicita e destaca 

os três diferentes níveis do conhecimento químico: o macroscópico e o sub-

microscópico, que tratariam de aspectos reais, e o simbólico, que trata do aspecto 

representacional. Para ele, os três níveis propiciam um modelo que “tem relações 

                                                           
2
 Os momentos de formação continuada (Promédio (1997), PDP (2004) e Imersão (2006)) serão 

abordados, com mais detalhes, no capítulo 3.  
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com a natureza da Química” (JOHNSTONE, 2000, p. 35). A forma de abordagem do 

conhecimento químico apresentada no documento curricular de Minas Gerais de 

1998 e de 2007, que destaca em esquema triangular os aspectos fenomenológico, 

teórico e representacional, guarda forte correspondência com o modelo de 

Johnstone.  

 

Figura 1. Formas de abordagem ou Aspectos do conhecimento químico. 

 

 

             Fonte: MORTIMER, MACHADO E ROMANELLI, 2000, p. 277. 

                    

De acordo com a bibliografia estudada, o ensino de Química descuidado dessa inter-

relação pode levar o educando a apresentar dificuldades na compreensão dos 

limites e continuidades entre o real e o representacional. É possível verificar, pelo 

menos, duas situações em que o ensino parece tornar-se “manco”: de um lado, a 

“ausência dos fenômenos nas salas de aula pode fazer com que alunos tomem por 

reais as fórmulas das substâncias, as equações químicas e os modelos para a 

matéria” (MORTIMER et. al., 2000, p. 277); por outro lado, o ensino de fenômenos 

isolados “impede que os(as) alunos(as) construam modelos explicativos coerentes 

que se aproximem mais dos modelos científicos” (ROSA e SCHNETZLER, 1998, p. 

34). Ainda com base nesse panorama de reflexões epistemológicas, a ciência 

Química transposta pela didática para a Química escolar, numa perspectiva que 

propicie o entendimento dos aspectos fenomenológico, teórico e representacional 

em suas relações, pode contribuir para um ensino-aprendizagem mais dinâmico, 

atraente e significativo. Podendo, também, propiciar ao educando, ser sujeito do seu 

processo de ensino aprendizagem. Assim: 
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A produção de conhecimento em Química resulta sempre de uma dialética
3
 entre teoria e 

experimento, pensamento e realidade. Mesmo porque não existe uma atividade 
experimental sem uma possibilidade de interpretação. Ainda que o aluno não conheça a 
teoria científica necessária para interpretar determinado fenômeno ou resultado 
experimental, ele fará com suas próprias teorias implícitas, suas ideias de senso comum, 
pois todo processo de compreensão é ativo. Para que a interpretação do fenômeno ou 
resultado experimental faça sentido para o aluno, é desejável manter essa tensão entre 
teoria e experimento, percorrendo constantemente o caminho de ida e volta entre os dois 
aspectos. O aspecto representacional também resulta dessa tensão, fornecendo as 
ferramentas simbólicas para representar a compreensão resultante desses processos de 
idas e vindas entre teoria e experimento (MORTIMER et. al., 2000, p. 277).  

 

Salientamos que nosso entendimento de “dialética entre teoria e experimento” 

ultrapassa uma relação de forças que necessariamente resulta numa síntese ou com 

sobreposição de uma força sobre a outra e caminha rumo à noção bakhtiniana de 

dialogia. Para Bakhtin, “a dialogia também é uma relação de forças, porém nessa 

relação não há a sobrevivência de uma e a morte da outra, ao contrário, na relação 

dialógica as forças convivem, interagem” (GEGe, 2010, p. 18). Contudo, essa 

interação dialógica ocorre “não de uma forma pacífica, mas de uma forma tensa e 

contraditória. [...] As duas forças se transformam de alguma maneira, não de forma 

consensual, mas de uma forma dissensual” (GEGe, 2010, p. 19). 

 

Nesse sentido, a abordagem do conhecimento químico didatizado a partir do tripé 

fenomenológico, teórico e representacional, que compõem o nível de articulação da 

Química, ou seja, “da natureza e do funcionamento dessa ciência (epistemologia)” 

(LEAL e MORTIMER, 2008, p. 214), requer uma consideração epistemológica, 

sociológica e histórica do processo educacional e curricular dessa ciência. Nas 

palavras de Alice Casimiro Lopes: 

 

[Nas] pesquisas em Educação [...] em ensino de Química, especialmente, ainda há uma 
dedicação quase exclusiva aos problemas metodológicos, importantes para um projeto 
mais amplo de melhoria da qualidade da educação no país, mas insuficientes para a 
compreensão do espaço da sala de aula. A resolução desses mesmos problemas 
metodológicos exige que não sejam desconsiderados os aspectos epistemológicos, 
sociológicos e históricos que permeiam o fenômeno educacional (LOPES, 2007, p. 100). 

 

Lopes (2007), em sua obra Currículo e Epistemologia, discute a epistemologia e a 

epistemologia escolar, alertando para a importância da dimensão histórica nas 

construções do saber didatizado e das pesquisas em Educação. Segundo a autora o 

                                                           
3
 A Proposta curricular de Química: Ensino Médio – CBC (2007) contém esta mesma citação, contudo 

extraída do  PROMÉDIO de 1997, onde consta ao lado da palavra dialética o termo 
“[unidade]”(MINAS GERAIS, 2007, p. 18). 
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professor pode “vir a ser um dos maiores obstáculos à aprendizagem, caso se 

prenda ao dogmatismo” (p. 60).  Sugere que a associação histórica das ciências ao 

fazer (o pragmatismo científico) pode ser uma hipótese para a predominância no 

ensino de Química de “uma concepção epistemológica empírico-descritiva” (p. 82). E 

questiona que no processo de transposição didática do conhecimento científico “há 

uma acentuada marca empírico-positivista”. Logo, aponta a importância da dimensão 

histórica e humana para pensar o conhecimento “na perspectiva do pluralismo 

cultural [...] que pressupõe questionamentos de um saber a outro, negociações de 

sentidos e significados e conflitos entre finalidades distintas” (p. 202). Parece que 

Lopes propõe uma reflexão epistemológica que sugere caráter provisório e 

contingente das ciências ditas naturais no processo da transposição para o ensino 

escolar. 

 

Ainda nessa mesma perspectiva, Leal destaca “o potencial da reflexão 

epistemológica para uma melhor abordagem da Química no Ensino Médio” (2009, p. 

32) e que “a falta de orientação epistemológica pode conduzir a erros grosseiros” (p. 

33). O autor cita, como exemplo, um erro comum que ocorre na referência feita às 

palavras regra, modelo e teoria ao tratar da “regra do octeto”, como se elas fossem 

equivalentes.  

 

Uma diferenciação entre “conhecimento ritual” e “conhecimento de princípios” que 

nos ajuda a questionar o dogmatismo no ensino tradicional de Química, bem como a 

ênfase à memorização sem sentido pode ser encontrada no documento da SEE-MG 

de 1997, Pressupostos Gerais e Objetivos da Proposta Curricular de Química4. 

 

Conhecimento ritual é um tipo particular de conhecimento relacionado aos 
procedimentos, ao saber fazer alguma coisa. O conhecimento de princípios é 
essencialmente explicativo, orientado para o entendimento de como os procedimentos e 
os processos funcionam, porque certas conclusões são válidas e necessárias. Em 
muitos contextos, obviamente os procedimentos são inteiramente adequados e 
necessários. Os procedimentos se tornam rituais quando passam a ser um substituto 
para o entendimento dos princípios subjacentes. [...] No caso particular da regra do 
octeto, por exemplo, esse procedimento útil para a previsão da valência e das fórmulas 
de compostos de elementos típicos da tabela periódica se transforma num ritual, um 
verdadeiro dogma para explicar a estabilidade dos compostos químicos, substituindo 
princípios mais gerais como as variações de energia envolvidas na formação de ligações 

                                                           
4
 Este documento teve como equipe responsável pela sua concepção e elaboração: Prof. Dr. Eduardo 

Fleury Mortimer (Faculdade de Educação da UFMG), Profa. Dra. Andréa Horta Machado e Profa. Dra. 
Lilavate Izapovitz Romanelli (Colégio Técnico da UFMG). 
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entre átomos. Esse e outros fatos contribuem para aprofundar a má fama da Química, 
entre os estudantes do Ensino Médio: algo desinteressante e sem sentido, que apenas 
exige esforço de memória (MINAS GERAIS, 1998, p. 11). 

 

As discussões apresentadas sugerem a reflexão epistemológica como contribuição 

para problematizar a temática que envolve o currículo. Contudo, a questão curricular 

desenvolve-se em meio polêmico, e o conceito de currículo é muito amplo e 

complexo. Como afirma Tomaz Tadeu Silva em seu texto Educação, Trabalho e 

Currículo na Era do Pós-Trabalho e da Pós-Política: “Se no passado, a questão – 

qual conhecimento, qual currículo? – nunca pôde ser respondida de forma tranquila, 

sem conflitos e disputas, sem dúvidas e incertezas, ela, se torna, hoje, ainda mais 

problemática” (SILVA, 1999, p. 83). Ainda nessa linha de raciocínio, Sacristán coloca 

que “de alguma forma, o currículo reflete o conflito entre os interesses de uma 

Sociedade e os valores dominantes que regem o processo educativo” (SACRISTÁN, 

2007, p. 18, grifo do autor). 

  

No artigo Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a Submissão 

ao Mundo Produtivo: O Caso do Conceito de Contextualização, 2002, Lopes 

argumenta que “Propostas curriculares oficiais, como os PCNEM, podem ser 

interpretadas então como um híbrido de discursos curriculares, produzido por 

processos de recontextualização. [...] Por isso, as ambiguidades são obrigatórias” (p. 

389). 

 

Mais adiante, Lopes discute tais ambiguidades: 

 

Defendo que o discurso dos PCNEM apresenta ambiguidades de forma a se legitimar 
junto a diferentes grupos sociais, sejam aqueles que trabalharam em sua produção ou 
aqueles que trabalharam na sua implementação e análise. Para produção de uma 
proposta curricular como a dos PCNEM, são apropriados e hibridizados discursos 
acadêmicos, ressignificando-os de forma a atender às finalidades educacionais previstas 
no momento atual (p. 389). 

 

Nogueira e Nogueira (2006) mostram que numa análise ampla da questão curricular, 

Bourdieu fala que “os conteúdos curriculares seriam selecionados em função dos 

conhecimentos, dos valores e dos interesses das classes dominantes e, portanto, 

não poderiam ser entendidos fora do sistema mais vasto das diferenciações sociais” 

(p. 94).  
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Leal (2003) problematiza a demanda da autoridade científica e a legitimidade do 

discurso de inovação da proposta curricular de Química (1997). Segundo seus 

estudos, a posição de autoridade demandada aos professores universitários é 

respaldada nos seus títulos de doutor, nas suas produções acadêmicas e no 

reconhecimento oficial do Estado que lhes atribui o lugar de especialistas (certo tipo 

de perito).  Por outro lado, a posição de destinatários para os professores do Ensino 

Médio, “numa perspectiva academicista” se deve a um “considerável déficit de 

formação” (p. 148). Nesse aspecto haveria legitimidade para ambas as posições 

acima colocadas. Quanto à situação da proposta curricular, considerando a ocasião 

da reestruturação dos anos 90 em que a educação também se reestruturava, foi 

assegurada, devido a tais circunstâncias, a sua legitimidade. A partir do aporte 

teórico da sociologia de Pierre Bourdieu, Leal faz algumas considerações: 

 

Num processo de inovação curricular como o do que estamos tratando, podemos 
considerar que campo acadêmico (ou campo universitário) e campo escolar (relacionado 
ao ensino fundamental e médio) entram em uma relação de força em que é bem nítida a 
superioridade de capital simbólico nas mãos do campo acadêmico e dos professores da 
universidade em comparação, respectivamente, com o campo escolar e os professores 
do Ensino Médio (LEAL, 2003, p. 149).  

 

A proposta curricular de Química, analisada por Leal, encontrava-se em fase de 

elaboração. No contexto atual, as ideias iniciais de inovação curricular passaram por 

outros espaços e tempos para discussão entre consultores do Estado (professores 

universitários) e professores do Ensino Médio até sua enunciação como documento 

oficial de Proposta Curricular de Química e, em sequência, sua disseminação nas 

escolas do Ensino Médio de Minas Gerais, em 2008. Pode-se ressaltar que além 

desse novo contexto, surge, ainda, a necessidade de considerar um subgrupo dos 

agentes destinatários, ainda mais desprovido de capital simbólico5 (títulos, produção 

acadêmica, conhecimentos e reconhecimentos). Esse subgrupo é composto pelos 

professores do Ensino Médio que não tiveram sua participação, assegurada pelo 

Estado, nos encontros de Formação Continuada, palco dos possíveis embates 

epistemológicos e políticos que originaram a proposta mencionada. 

 

Segundo Bourdieu, “a definição do que está em jogo na luta científica faz parte do 

jogo da luta científica” (BOURDIEU, 1930/1983, p. 128). E, ainda, que é inválida a 

                                                           
5
 Tomamos o sentido de capital simbólico em Bourdieu. 
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tentativa de legitimar qualquer grupo envolvido em um campo científico. Nas 

palavras de Bourdieu: 

 

Tanto no campo científico quanto no campo das relações de classe não existem 
instâncias que legitimam as instâncias de legitimidade; as reivindicações de legitimidade 
tiram sua legitimidade da força relativa dos grupos cujos interesses elas exprimem: à 
medida que a própria definição dos critérios de julgamento e dos princípios de 
hierarquização estão em jogo na luta, ninguém é bom juiz porque não há juiz que não 
seja, ao mesmo tempo, juiz e parte interessada (BOURDIEU, 1930/1983, p. 130, grifo do 
autor). 

 

Deste modo, a Química entendida como saber escolar passa por transposições 

didáticas. Este processo aparentemente neutro, possivelmente, ocorre em meio a 

conflitos, disputas e estratégias políticas. Nas palavras de Lopes: 

 

Na escola, e muitas vezes no contexto educacional mais amplo, frequentemente se 
considera que tais discursos são independentes – “o que ensinar” e os valores. Uma das 
formas de afirmar essa independência é considerar que as regras de transmissão de um 
conhecimento escolar - o ritmo das atividades de ensino, a lógica de organização desses 
saberes - derivam dos saberes de referência, associados ao discurso instrucional. No 
entanto, na medida em que o discurso instrucional é deslocado de seu contexto original 
e relocalizado no contexto educacional é produzida sua transformação em outro 
discurso: o discurso pedagógico. Tal transformação é desenvolvida por sua associação 
ao discurso regulativo e pela interveniência da ideologia, um conjunto particular de 
efeitos dentro dos discursos.  (LOPES, 2005, p. 54). 
 

Lopes nos conduz a uma concepção de currículo que passa por produções e 

transformações de discursos. Isto nos remete à noção de polifonia (vozes sociais) de 

Mikhail Bakhtin. Assim, podemos pensar a proposta curricular de Química de Minas 

Gerais como um discurso em que se manifestam uma multiplicidade de vozes 

sociais. De acordo com Bakhtin o discurso não é finito e sempre se renova num novo 

contexto, pois o “grande tempo” permite que todo sentido festeje sua renovação.  

 

Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 
jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão 
mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. 
Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e 
ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 
desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão 
em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada 
sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo (BAKHTIN, 1979/2010, 
p. 410, grifos do autor).    

 

Dentro da amplitude epistemológica e de renovação curricular da Química, balizados 

em Bakhtin, centramos nosso objeto de pesquisa nos aspectos constituintes do 

conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem. Estes aspectos foram 
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discutidos na proposta de 1998, 2004, 2005 e, também, na de 2007 que se encontra, 

atualmente, distribuída nas escolas da REE-MG. Cabe ressaltar que não nos 

prendemos à polêmica: se a Proposta Curricular de Química e o Conteúdo Básico 

Comum – CBC, contido nesta, tratam de prescrição, receita engessada, matriz de 

referência padrão, controle de professores ou se a mesma é flexível e os 

professores se sentem integrantes da sua construção como coautores desse 

documento. Interessamo-nos pelos enunciados dos docentes a propósito de suas 

relações com os três aspectos, pelas “palavras do outro assimiladas (“minhas-

alheias”)” que “renovam-se criativamente em novos contextos” (BAKHTIN, 

1979/2010, p. 408).  

 

A literatura mais recente aponta o impacto das tentativas de mudanças educacionais 

no ensino de Química. Nesse sentido (MORTIMER; MACHADO; ROMANELLI, 2000; 

LEAL, 2003 e MENDONÇA, 2010) identificam uma tensão entre limites e 

possibilidades na propagação de uma inovação curricular: ausência de um projeto 

político pedagógico construído coletivamente na escola, a falta de condições de 

trabalho, dificuldade em organizar um espaço de aprendizagem com turmas 

menores, organização linear e sequencial do conteúdo da maioria dos livros 

didáticos, e tempo rígido que impossibilita encontros coletivos para a elaboração de 

projetos. 

 

Leal (2003) analisou a apropriação do discurso de inovação curricular de Química 

por professores do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Ele 

entrevistou doze professores participantes do Promédio e ou do Pró-Ciências (1997 

a 1999) e percebeu que vários temas introduzidos nesses programas de 

“capacitação” docente, estiveram ausentes de seus enunciados. Entre esses temas 

encontra-se a discussão do modelo integrado dos aspectos da Química: 

fenomenológico, teórico e representacional como forma de abordagem do 

conhecimento dessa ciência no cotidiano escolar.   

 

Sabendo que a proposta curricular do Estado de Minas Gerais foi elaborada a partir 

das ideias básicas problematizadas no Promédio (1997) e, uma década depois, em 

2008, distribuída nas escolas de todo o Estado, e também, considerando os limites 

apontados, no diálogo com pesquisadores da área, para o processo de 
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disseminação de uma nova proposta curricular, e em destaque as constatações de 

Leal em seu doutoramento (2003), torna-se relevante e pertinente analisar, no 

contexto atual, a apropriação6 do discurso de inovação curricular de Química. 

Colocamos nosso foco de interesse nas discussões epistemológicas que envolvem 

os aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, teorias e 

linguagem. Analisaremos principalmente a integração destes aspectos, entendendo 

por integração a tomada do contexto completo em que tais aspectos se articulam, 

considerando como as relações se constituem e as tensões que se mantêm entre os 

aspectos. Logo, explicitamos nossos questionamentos: os docentes do Ensino 

Médio se apropriam da ideia de integrar fenômenos, teorias e linguagem (“aspectos 

do conhecimento químico” ou “formas de abordagem da Química”)7 apresentada na 

proposta curricular da SEE-MG? Houve ou não apropriação? Qual a relação dos 

docentes com essa ideia de integrar fenômenos, teorias e linguagem? Como os 

professores enunciam8 sua apropriação desta ideia? 

 

1.2.  Sobre a teoria da enunciação de Mikhail Bakhtin  

  

A fundamentação teórica dessa dissertação se encontra na filosofia enunciativa da 

linguagem de Mikhail Bakhtin, sobretudo em sua perspectiva discursiva, dialógica e 

polifônica e na sua ideia de apropriação.  

 

O erro fundamental dos pesquisadores que já se debruçaram sobre as formas de 
transmissão do discurso de outrem, é tê-lo sistematicamente divorciado do contexto 
narrativo. Daí o caráter estático das pesquisas nesse campo (o que se aplica igualmente 
a todas as investigações em sintaxe). No entanto, o objeto verdadeiro da pesquisa deve 
ser justamente a interação dinâmica dessas duas dimensões, o discurso a transmitir e 

                                                           
6
 O conceito de apropriação é utilizado conforme definição do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin: A 

palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” quando o falante a povoa com 
sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso torna-a familiar com sua 
orientação semântica e expressiva. Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra 
em uma língua neutra e imparcial (pois não foi do dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está 
nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço das intenções de outrem: e é lá que é 
preciso que ele seja isolado e feito próprio (BAKHTIN, 1934-35/1993, p.100).  

7
 A expressão “aspectos do conhecimento químico” foi utilizada na Proposta Curricular de Química de 

1998. A expressão “formas de abordagem” aparece na Proposta Curricular de Química – Ensino 
Médio, publicada pela SEE-MG em 2007 e distribuída às escolas em 2008. Esta última publicação 
inclui o CBCs, os Conteúdos Básicos Comuns da Química. As referidas expressões designam o 
triangulo fenômenos - teorias/modelos - representações. 

8
 Para Bakhtin (1992), o enunciado é a unidade real da comunicação discursiva, estritamente 

delimitada pela alternância dos sujeitos falantes. A compreensão desse enunciado vivo é sempre 
acompanhada, portanto, de uma atitude responsiva ativa (FREITAS, 2003, p.35). 
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aquele [contexto] que serve para transmiti-lo (BAKHTIN e VOLOSHÍNOV, 1929/1981, p. 
152). 
 

Bakhtin e Voloshinov concebem que “a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da 

língua nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN e VOLOSHÍNOV, 

1929/1981, p. 128, grifos dos autores). Esta concepção nos permite estudar a 

relação dialógica dos docentes do Ensino Médio com a ideia de integrar fenômenos, 

teorias e linguagem na abordagem do conhecimento químico. Seguiremos com a 

compreensão de que “as relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda 

espécie de enunciados na comunicação discursiva” (BAKHTIN, 1979/2010, p. 323).  

Para Bakhtin “ignorar a natureza do discurso é o mesmo [...] que apagar a ligação 

que existe entre a linguagem e a vida” (Bakhtin, 1986: 268, apud BARROS, 1994, p. 

2). Sua posição filosófica consiste em evitar dois polos extremos – o dogmatismo e o 

relativismo, uma vez que sua “crítica ao relativismo é tão clara [...] quanto a crítica ao 

dogmatismo”. (AMORIM, 2003, p. 13). No prefácio da obra Dialogismo, polifonia, 

intertextualidade: em torno de Bakhtin, Luiz Roncari mostra que “Bakhtin percorreu 

as mais importantes tendências e correntes do pensamento e da ciência do século 

XX, evitando por um lado, o dogmatismo, e por outro o relativismo”. Segundo o autor 

desse prefácio, Bakhtin, na obra Problemas da poética de Dostoiéviski, dizia que “o 

relativismo e o dogmatismo excluem igualmente qualquer discussão, todo diálogo 

autêntico, tornando-o desnecessário (o relativismo) ou impossível (o dogmatismo)” 

(BARROS, 1994, p. X-XI). Nesse sentido, Bakhtin instaura a importância do diálogo. 

A linguagem torna-se o centro das investigações e o dialogismo a condição do 

sentido do discurso.  

 

Brandão (2004) apresenta elementos do círculo de Bakhtin que se contrapõem a 

elementos da linguística estrutural. Estes rompem com o monologismo e instauram o 

dialogismo. Segundo, a autora os elementos da perspectiva bakhtiniana, 

fundamentados numa dimensão social e histórica, constroem uma teoria da 

produção do discurso e do sentido. A contraposição entre os elementos da 

perspectiva estruturalista e da perspectiva bakhtiniana é mostrada no quadro 

comparativo a seguir: 
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Quadro 1: Perspectiva Estruturalista e Perspectiva Bakhtiniana 

 

Elementos da perspectiva 
Estruturalista 

Elementos da perspectiva  
Bakhtiniana 

monológico dialógico 

monofônico polifônico 

único múltiplo 

o um e o outro o outro no um 

homogêneo heterogêneo 

imóvel conflitual 

absoluto relativo 

dogmático crítico 

acabado inacabado 

Fonte: Quadro adaptado de BRANDÃO, 2004, p. 63. 

 

Bakhtin com sua perspectiva dialógica, discursiva e polifônica aproxima-se de uma 

abordagem sócio-histórica da linguagem (FREITAS, 2003), formulando assim a 

teoria da enunciação.  

 

O tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que entram na 
composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), 
mas igualmente pelos elementos não verbais da situação. Se perdermos de vista os 
elementos da situação, estaremos tão pouco aptos a compreender a enunciação como 
se perdêssemos suas palavras mais importantes (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 
1929/1981, p. 132). 

 

Podemos tomar a enunciação, em Bakhtin, como uma unidade de análise 

contextualizada. Sua perspectiva dialógica permite uma análise das enunciações 

levando-se em conta tanto a posição do locutor quanto do interlocutor.  

 

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode 
de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; não pode 
ser explicado a partir de condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de 
natureza social. (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 1929/1981, p. 112, grifos dos autores).  

  

Barros (1994) esclarece que o dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem e 

de todo discurso. Refere-se à interação entre o enunciador e o enunciatário do texto 

e à intertextualidade do interior do discurso. Logo, o “discurso se tece 

polifonicamente num jogo de várias vozes cruzadas, complementares, concorrentes, 

contraditórias” (BRANDÃO, 2004, p. 65). Todo discurso é intensamente dialógico, 

pois o discurso não se constrói sobre o mesmo, mas se elabora em vista do outro. 

Não sendo, então, único e irrepetível, um discurso discursa outros discursos, 

tornando-se, assim, social (BARROS, 1994).  



30 
 

  

Bakhtin mostra que a “particularidade da polifonia” encontra-se na “índole inacabável 

do diálogo polifônico”. Neste diálogo o discurso “não pode ser simplesmente o 

discurso próprio (em nome do eu)”. A palavra “precisa ser fundamentada. A 

necessidade de representar alguém” (BAKHTIN, 1979/2010, p. 388). Nesse sentido, 

Bakhtin nos alerta para distinção entre diálogo polifônico, marcado pelo conflito das 

vozes sociais, e discussão retórica que, contrariamente à noção de diálogo, “o 

importante não é se aproximar da verdade, mas vencer o adversário” (BAKHTIN, 

1979/2010, p. 389).   

 

A polifonia caracteriza-se pelo discurso textual que deixa mostrar muitas vozes.  No 

discurso há uma tensão entre palavra própria e palavra alheia, sendo a consciência 

uma arena de lutas e disputas das diversas vozes alheias a fim de influenciar o 

indivíduo. Essa influência pode gerar a palavra alheia-própria, e esta por sua vez 

pode tornar-se palavra própria (LEAL, 2003). 

 

Ainda na obra Estética da criação verbal, encontramos nas palavras de Bakhtin: 

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno 
de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 
grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 
consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 
reacentuamos (BAKHTIN, 1979/2010, p. 294-295). 

 

Esta discussão nos conduz ao entendimento da noção de apropriação, já mostrada 

na nota 6 da presente dissertação. 

 

A palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” quando o falante 
a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso torna-
a familiar com sua orientação semântica e expressiva. Até o momento em que foi 
apropriado, o discurso não se encontra em uma língua neutra e imparcial (pois não foi do 
dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está nos lábios de outrem, nos contextos 
de outrem e a serviço das intenções de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado 
e feito próprio (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100).  

  

Os conceitos bakhtinianos de polifonia, relação dialógica, alteridade e apropriação 

são marcantes no nosso embasamento teórico. Todavia, ao longo das discussões 
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contidas neste trabalho, nos apropriamos, ainda, da noção desenvolvida por Bakhtin 

de ato responsável e responsivo9 e de compreensão.   

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o 
seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que 
estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 
nossas, formando uma réplica. [...] A compreensão é uma forma de diálogo; ela está 
para a enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é 
opor a palavra do locutor uma contrapalavra (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 1929/1981, p. 
135, grifos dos autores). 

 

Assim, nossa análise do discurso dos professores do Ensino Médio sobre a ideia de 

integrar os aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, teorias e 

linguagem, ou melhor, nossa compreensão, nossa réplica às enunciações dos 

professores é, também, uma forma de diálogo. Um diálogo aberto a outras 

compreensões, outras réplicas. Pois, como já citado, anteriormente, o próprio 

Bakhtin considera que a “particularidade da polifonia” encontra-se na “índole 

inacabável do diálogo polifônico” (1979/2010, p. 388). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Para Bakhtin, nossos atos são únicos. “Não há um álibi, “um ser divino” que esteja por trás de cada 

atitude humana. Cada um de nós é responsável e, por isso, chamado a responder eticamente pelos 
seus atos, sem álibi, sem proteção” (GEGe, 2009, p. 76).   
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CAPÍTULO 2 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DE FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA A 

QUÍMICA E O SEU ENSINO 

                                                                                                                           

O lugar da filosofia. Ela começa onde termina a cientificidade exata e começa a 
heterocientificidade. Pode ser definida como metalinguagem de todas as ciências (e de 
todas as modalidades de conhecimento e consciência).  

 

 Mikhail Bakhtin (2010:400) 

 

Assimilando a epígrafe de Bakhtin, talvez, encontramos abertura para problematizar 

sobre o lugar da Filosofia da Química. Neste capítulo, apontamos algumas 

considerações referentes ao reducionismo epistemológico e ontológico da Química 

às leis fundamentais da Física. Refletimos sobre a questão epistemológica da 

Química, os níveis de compreensão da natureza dessa ciência: macroscópico, 

microscópico e simbólico/representacional. Balizados na problematização do mundo 

objetivo da ciência como mundo autônomo, mas não separado do mundo da vida, 

em Bakhtin e Husserl, problematizamos a propósito da autonomia ontológica da 

Química. E, ainda, sob a ótica responsiva de Bakhtin, assinalamos a respeito da 

dimensão axiológica na aplicabilidade do conhecimento químico e de seus produtos. 

 

Ribeiro (2008), em seu artigo Filosofia e Química: Miscíveis – Quais as implicações 

da Filosofia da Química para o Ensino de Química?, faz referência a diversos 

trabalhos de Schummer  que “evidenciam a necessidade da Filosofia da Química na 

pesquisa em Química e em Educação Química” (p. 4). O autor discute, também, o 

reducionismo das questões filosóficas da Física recolocado na Química. Segundo 

Ribeiro, dentre os principais problemas discutidos pela Filosofia da Química, desde o 

surgimento do “An International Journal for the Philosophy of Chemistry (1995)”, 

estão “a autonomia da Química e sua redução à Física” (p. 5). 

 

Buscamos o artigo The philosophy of chemistry de Schummer, 2003, para entender 

um pouco mais sobre a crítica ao reducionismo da Química à Física e, também, à 

Filosofia da Ciência, direcionada ao enfoque da Mecânica Quântica (Filosofia geral). 

De acordo com o autor, esta crítica diz respeito a uma necessidade de investigações 
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históricas e filosóficas para desenvolver uma Filosofia específica da Química. Logo, 

os conceitos da Filosofia tradicional da Ciência precisam ser revisados antes de 

qualquer aplicação à Química. Schummer argumenta que o interesse de estudos na 

Química, que tem se concentrado em métodos práticos (experimentação e 

instrumentação) e em métodos cognitivos (linguagem química, construções de 

modelos e representações), ainda são de enfoque classificatório. 

 

Em 2005, Labarca em seu texto La filosofia de la Química en la filosofia de la 

Ciencia Comtemporânea traz uma conclusão importante a respeito do lugar da 

Filosofia na Química: 

 

A partir do senso comum normalmente se pensa que a filosofia e a química são 
disciplinas completamente alheias entre si. Por outro lado, em geral os próprios químicos 
consideram fútil o aporte da filosofia para o que eles consideram como problemas 
específicos que requerem soluções específicas. No entanto, esta perspectiva limita 
fortemente seu próprio trabalho científico. O mundo químico é muito mais que refletir 
acerca de sínteses de substâncias, instrumentos, equações, experimentação e 
informática. A química, como qualquer disciplina científica, tem sua complexidade e suas 
próprias peculiaridades que a caracterizam como tal. A introdução da filosofia na química 
proporciona uma ferramenta de análise útil tanto aos químicos como aos educadores da 
química. Felizmente, durante os últimos anos iniciou-se uma superação dos obstáculos 
que impediam a reflexão filosófica acerca da química: o crescente interesse dos filósofos 
da ciência fez com que a filosofia da química adquirisse forte momento, sendo a 
subdisciplina que mais cresce dentro da filosofia da ciência contemporânea (p. 167).  

 

A partir dos escritos de Labarca é possível pensar a importância da fundamentação 

filosófica em Química. Esta fundamentação contribui tanto “para compreender 

melhor e mais amplamente uma ciência natural” quanto para “compreensão geral do 

pensamento científico” (p. 167). De acordo com o autor, uma fundamentação 

filosófica pode também produzir “efeitos positivos sobre a educação” através de uma 

“concepção mais abrangente e profunda” (p. 167) da Química.  

 

2.1. O reducionismo epistemológico e ontológico da Química 

 

No artigo, ¿Es posible una filosofia de la química?, de Anna Estany (2011) 

encontramos uma análise sobre as “principais razões” da falta de interesse pela 

Química “por parte da filosofia da ciência” e o apontamento de uma “série de 

desafios que a filosofia da química deve enfrentar no século XXI”. Diante do 

esquecimento da Química pela Filosofia da Ciência, a autora distingue as razões 
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“que se referem a questões epistemológicas, ontológicas e metodológicas 

relacionadas com a química aplicada”. A propósito do reducionismo, a autora refere-

se a dois grupos de pesquisadores: um partidário do reducionismo do qual se tem à 

frente “H. Eyring, J. Walter e E. Kimball” e outro que conta com os especialistas “G. 

K. Vemulapally e Byerly que consideram “que devemos distinguir o reducionismo 

epistemológico do ontológico e que refutar o primeiro é suficiente para garantir a 

autonomia da química” (p. 52). Neste segundo grupo, a autora inclui “alguns filósofos 

como Olímpia Lombardi da Universidade de Buenos Aires e Martín Labarca da 

Universidade Nacional de Quilmes” que vão mais além, ou seja, “refutam também o 

reducionismo ontológico e defendem o pluralismo ontológico em química” (p. 52-53). 

Quanto aos desafios da Filosofia da Química, Estany enumera cinco:  

 

Em primeiro lugar, dado o desenvolvimento da química teórica, se espera uma 
consequente reflexão filosófica da química, sem a restrição do reducionismo. [...] Em 
segundo, a química proporciona parte da base teórica de concepções de ciências como 
a farmacologia, a medicina e as ciências ambientais, entre outras. Uma reflexão 
filosófica deve considerar isto. Em terceiro lugar, é indiscutível que a filosofia da ciência 
experimental tem constituído quadro para a filosofia da química, já que pode fornecer 
estudos, históricos e atuais, nos quais os experimentos desempenham uma função 
relevante. Um quarto desafio consiste em melhorar a visibilidade da química naqueles 
campos disciplinares de que faz parte. E, por último, tendo em conta a importância da 
química para a indústria, resulta imprescindivelmente uma reflexão ética sobre suas 
aplicações. Isso poderia resultar-se num campo filosófico denominado “quimioética”, da 
mesma forma que já existe a “bioética” (2011, p. 53). 

 

Mikhail Bakhtin em sua obra Para uma Filosofia do Ato Responsável apresenta uma 

tese que diz respeito a não separação dos atos que realizamos de seus produtos. 

Tomando os estudos de Amorim (2003), entendemos que a dimensão ética em 

Bakhtin está vinculada à responsabilidade. No tópico 2.4 considerando o fazer 

Química, bem como seu ensino, como ato que realizamos, faremos uma breve 

problematização referente a esta dimensão axiológica em Química fundamentada na 

tese de Bakhtin. 

 

Voltando ao reducionismo, Labarca (2005) confirma que, “embora os argumentos 

particulares diferem entre si”, há uma concordância de vários autores “em considerar 

que as descrições e os conceitos químicos não podem derivar-se dos conceitos e 

das leis da física tal como supõem o reducionismo epistemológico” (p. 161).  Por 

outro lado, nos diz que “os filósofos da química não duvidam acerca da redução 
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ontológica: quando se analisa, com profundidade, as entidades químicas não são 

mais que entidades físicas” (p. 162).  

 

Olímpia Lombardi e Martín Labarca (2006) argumentam que “a noção de 

dependência ontológica é filosoficamente clara e significativa”, contudo, esses 

autores referem-se às ontologias descritas por teorias não relacionadas com a 

redução epistemológica para defender o pluralismo ontológico. “Dependência 

ontológica é uma relação assimétrica entre ontologias”. De acordo com o pluralismo 

ontológico, defendido por Lombardi e Labarca, tem-se o contrário dessa relação 

assimétrica, “ontologias são simetricamente relacionadas: mesmo que 

ontologicamente ligadas, nenhuma delas depende das outras para existir” (p. 86).  

Os autores, ainda, nos dizem: “obviamente as conclusões fundamentadas em 

considerações epistemológicas não provam a tese ontológica, mas pensamos que 

elas oferecem bons argumentos para defender o pluralismo ontológico” (p. 88). 

 

A propósito do impacto das reflexões filosóficas na educação Química, Labarca 

(2005) pondera10: 

 

Em geral, a química continua sendo considerada pelos estudantes como uma disciplina 
difícil. Isso é compreensível na medida em que a aprendizagem da química exige operar 
e inter-relacionar três níveis diferentes de pensamento: a) o nível macroscópico 
(tangível), b) o nível microscópico (atômico e molecular), e c) o nível simbólico e 
matemático (p. 165-166).  

 

No tópico a seguir, abordaremos estes três níveis de compreensão epistemológica 

da Química. 

 

2.2. Os níveis de compreensão da natureza da Química  

 

Johnstone (1982) escreveu um artigo Macro- and microchemistry com o objetivo de 

apresentar um trabalho sobre “Química para todos”. De acordo com seu 

entendimento, químicos acadêmicos como ele veem a Química pelo menos em três 

níveis: o nível macroscópico (descritivo e funcional) em que podemos ver os 

materiais, manuseá-los e descrever suas propriedades como densidade, 

                                                           
10

 A referência dos níveis macroscópico, microscópico e simbólico é feita a Johnstone, 2000. 
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inflamabilidade, cor e assim por diante; o nível simbólico em que nós tentamos 

representar as substâncias químicas por fórmulas e suas transformações por meio 

de equações; e o nível microscópico (atômico e molecular, explanatório) em que nós 

tentamos explicar o comportamento das substâncias químicas, recorrendo às teorias 

dos átomos, moléculas, íons, estruturas, isômeros, polímeros etc. O autor argumenta 

que uma Química descritiva e funcional seria suficiente numa “educação para 

todos”, podendo ou não ser associada ao nível de representação. Ele ainda 

considera que o nível explicativo não seria necessário para a educação dos 

cidadãos em geral.  Ao concluir seu artigo, Johnstone pondera que “a termodinâmica 

clássica mostrou-se eficaz quando não havia necessidade de recorrer ao nível 

explicativo (microscópico)”. Ele esclarece que “a termodinâmica estatística [que 

desenvolve relações entre grandezas macroscópicas e diretamente observáveis com 

conceitos e grandezas microscópicas] utiliza os três níveis, possibilitando novas 

perspectivas” (1982, p. 379).  

 

Outro artigo de Johnstone (1993) The Development of Chemistry Teaching traz os 

três níveis: macroscópico, microscópico e representacional dispostos nos vértices de 

um triângulo.  

 

Figura 2. The new chemistry has three basic components: macrochemistry, 

submicrochemistry, and representational chemistry. 

 

Macro 

 

Sub Micro                                     Representation 

 

Fonte: JOHNSTONE, 1993, p. 703. 
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Nesse estudo sobre desenvolvimento do ensino de Química, Johnstone considera 

que, durante muitos anos, o ensino de Química centrou interesse apenas nos 

vértices Macro e Representacional. Já o vértice Sub Micro, a “parte estrutural” da 

Química, esteve “muitas vezes ausente e, por isso, o meio do triângulo nunca foi 

explorado” (p. 703). Em outras palavras, o ensino de Química enfrenta dificuldades 

de chegar ao nível das inter-relações entre o Macro, o Sub Micro e o 

Representacional. 

  

No nosso entendimento, esse triângulo com os três níveis de compreensão da 

Química proposto por Johnstone (1982, 1993) possui uma dimensão epistemológica 

que pode contribuir para o conhecimento da dimensão ontológica da Química, seu 

mundo autônomo, porém não isolado do mundo real.  Neste tópico, discutiremos a 

respeito da dimensão epistemológica desse tripé e no tópico seguinte abordaremos 

considerações a propósito do mundo objetivo da Química. 

 

A discussão do tripé macroscópico, microscópico e simbólico tornou-se relevante em 

nosso trabalho por corresponder ao triângulo das formas de abordagem do 

conhecimento químico: fenomenológico, teórico e representacional que é o cerne do 

nosso estudo. Esse triângulo encontra-se, de forma re-sigificada, na proposta 

curricular de Química de Minas Gerais. 

 

Johnstone propõe que o conhecimento químico seja classificado em três níveis: 
macroscópico, microscópico e representacional. Na concepção que adotamos no texto 
elaborado para a Proposta Curricular de Química do Estado de Minas Gerais (Mortimer, 
Romanelli & Machado, 1998) redimensionamos nosso entendimento em relação a esses 
aspectos do conhecimento, denominando-os: fenomenológico, teórico e representacional 
(MACHADO, 2004, p. 162). 

 

Assim, de acordo com Machado (2004), o aspecto fenomenológico do conhecimento 

químico inclui “a dimensão macroscópica considerada por Johnstone”. Esta 

dimensão é constituída por “tópicos do conhecimento passíveis de visualização 

concreta, bem como de análise ou determinação das propriedades dos materiais e 

de suas transformações”. (p. 163-164). No nível microscópico “para Johnstone [...] 

encontram-se informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, portanto, 

explicações baseadas em termos abstratos como átomo, molécula, íon, elétron” (p. 

167). Tal nível recebe significação mais ampliada na Proposta Curricular de Minas 
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Gerais: “neste nível, estariam incluídos os aspectos teóricos do conhecimento 

químico” (p. 168). Finalmente, o nível representacional de Johnstone, que trata dos 

componentes simbólicos, “compreende informações inerentes à linguagem química, 

como fórmulas e equações químicas” (MACHADO, 2004, p. 169).  

 

Lombardi e Caballero (2007) destacam o caráter representacional presente nos três 

níveis e ainda detalha o nível simbólico em pelo menos dois subsistemas: 

 

Explicar a matéria e suas transformações impõe restrições à linguagem química, as 
quais devem permitir representar a matéria e suas mudanças em três níveis: 
macroscópico, microscópico e simbólico; este último constituído por dois diferentes 
sistemas de representações: a) um sistema de símbolos linguístico-matemático expresso 
como fórmulas e equações, e b) um sistema de diagramas em que os átomos se 
comparam a figuras geométricas como círculos de diferentes tamanhos e cores, que 
permite descrever as substâncias e as reações, ambos sistemas permitem descrever a 
matéria e suas transformações em termos qualitativos e quantitativos (p. 391).   

 

Ribeiro (2008) discute a necessidade de modelos como recurso 

didático/metodológico para explicar “a relação de superveniência [macro e micro] 

dos diferentes níveis de descrição e análise da Química” (p. 3).  Contudo, o autor 

alerta para possíveis problemas de aprendizagem em Química ao referenciar a 

“confusão de modelos” 11: 

 

esta confusão de modelos gera outra possível fonte de problemas de aprendizagem, os 
linguísticos: a camada de elétron é entendida às vezes como uma proteção; A reação de 
neutralização é entendida como atingir uma solução neutra. Esta confusão de modelos 
ofusca também o problema central nas explicações Químicas: A regra de octeto é 
generalizada para racionalizar a ligação química, ofuscando as interações elétricas; a 
explicação da eletronegatividade é explicada por esquemas ofuscando sua natureza 
elétrica (p. 3). 

 

Dorothy Gabel (1999), em seu artigo Improving Teaching and Learning through 

Chemistry Education Research: A Look to the Future, também considera os três 

níveis: macroscópico, microscópico e simbólico como níveis de representação da 

matéria. A autora diz que “embora seja certo, como indicado por Johnstone, que não 

é necessário sempre vincular os três níveis no ensino, é importante que os 

professores compreendam a relação dessa tríade” para lecionar Química aos seus 

alunos. Segundo Gabel, não é a “existência dos três níveis de representação da 

matéria” a principal barreira para compreensão conceitual em Química, mas o fato 

                                                           
11

 De acordo com Ribeiro (2008) “a confusão de modelos” é uma noção estudada por Car em 1984.   
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que “o ensino de química ocorre predominantemente no nível mais abstrato, no nível 

simbólico” (p. 549). De acordo com a autora, “uma análise superficial de qualquer 

livro introdutório de química corrobora essa afirmação”. Gabel destaca o quão 

complexo é para os alunos a conjugação desses três níveis de representação da 

matéria em Química; além do mais, “os símbolos usados pelos químicos podem ser 

interpretados de mais de uma maneira” (p. 549). Pra exemplificar, a autora cita o 

símbolo do elemento químico ferro, Fe, que representa tanto um átomo de ferro 

quanto uma barra de ferro. Para Gabel, “os alunos não conseguem integrar os 

níveis” de representação, levando-os a uma “visão fragmentada da química” com 

muitos “enigmas”, que parecem não ser articuláveis, devido às várias possibilidades 

de interpretação desses níveis de representação e, ainda, “porque os professores” 

lecionam aulas de Química “sem saber articular um nível ao outro” (p. 549).  

 

Gabel (1998) aponta, também, que além da “complexidade do ensino e 

aprendizagem da química” ocorrer pelo fato das “observações serem feitas no nível 

macroscópico, enquanto as explicações e teorias que os alunos devem entender 

dependem do nível atômico e molecular” e que, por sua vez, é representado 

simbolicamente, não podemos desconsiderar que alguns equívocos e mesmo 

algumas concepções errôneas podem decorrer de um aprendizado “em contextos 

limitados e generalizados para além destes mesmos contextos”. Segundo Gabel os 

livros didáticos apresentam contextos limitados que carregam a pretensão de 

generalizar determinadas transformações químicas que nem sempre correspondem 

ao que ocorre no cotidiano. Estas generalizações podem ser encontradas em alguns 

“livros didáticos que contribuem para a aquisição de concepções errôneas”. Gabel 

alerta que “não é de admirar que, mesmo professores de química podem ser uma 

das causas de equívocos” (p. 233-234). A autora explica que certos docentes não 

estimulam e nem realizam críticas a essas generalizações errôneas no ensino-

aprendizado de Química. 

 

Nessa mesma linha da discussão proposta pela Gabel, acreditamos na necessidade 

de definir e integrar os aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, 

teorias e linguagem. Esta abordagem epistemológica pode contribuir para o 

conhecimento químico mais significativo e dinâmico, ou seja, menos mecânico, não 
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conduzido à memorização de curto prazo que pode levar os educandos a confusões 

entre o real e o representacional. Machado (2004) fala da “fundamental necessidade 

das inter-relações entre linguagem e mundo dos fenômenos e teorias. Esta relação 

mundo – linguagem – pensamento é uma questão epistemológica básica na 

construção do conhecimento nas aulas de Química” (p. 171). 

  

Kozma et al (1997), no artigo: Use of Simultaneous-Synchronized Macroscopic, 

Microscopic and Learning of Chemical concepts, defendem a articulação desses três 

níveis da Química e sua associação com o cotidiano dos alunos para melhorar a 

compreensão conceitual no ensino-aprendizagem de Química. O artigo trata de um 

projeto baseado em um software que prevê articulações explícitas entre os três 

níveis e possibilita a representação simultânea do nível microscópico e do nível 

macroscópico. Além disso, esse projeto ajuda os alunos a entenderem, através de 

modelos, como os especialistas acreditam ser a Química microscopicamente. Os 

autores apresentam um software denominado 4M: CHEM, utilizando computador 

que permite a divisão da tela em quatro janelas. Deste modo, é possível mostrar, ao 

mesmo tempo, vídeos de experiências reais, animações em nível molecular destas 

experiências, e as representações simbólicas como equações, gráficos ou 

diagramas das propriedades ou estruturas macroscópicas. As quatro janelas podem 

ser mostradas individualmente ou em qualquer combinação, possibilitando visões 

sincronizadas dos fenômenos químicos nestas ações combinadas entre janelas. O 

processo de combinação das janelas pode ser pausado e reiniciado a fim de auxiliar 

as discussões de articulações entre o macroscópico, o microscópico e o 

simbólico/representacional.  

 

A respeito de dificuldades em desenvolver compreensão conceitual em Química, 

Kozma et al (1997) enumeram três possíveis causas:12 

 

Primeira, o ensino de Química pode simplesmente enfatizar “o nível simbólico e 
resolução de exercícios em detrimento dos fenômenos e do nível de partículas”. 
Segunda, se o ensino de Química ocorre nos níveis macroscópico, microscópico e 
simbólico, “conexões insuficientes são feitas entre os três níveis e a informação 
permanece compartimentada na memória de longo prazo dos estudantes”. Terceira, 
estudantes podem não entender mesmo com instruções em todos os três níveis que 

                                                           
12

 Consta no artigo que as três causas foram atribuídas por GABEL, em 1993. 
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enfatizem as inter-relações, se os fenômenos considerados não forem relacionados ao 
“cotidiano dos estudantes” (p. 330). 
 

De acordo com os autores, a proposta de usar tecnologia computacional (como 

simulações de experiências) não requer a eliminação de demonstrações e 

experiências realizadas na sala de aula, mesmo se considerando a diminuição de 

custos, problemas de segurança e o extenso tempo de preparação e limpeza. O uso 

de tecnologia ajuda os alunos a visualizarem fenômenos químicos que ocorrem no 

cotidiano e suas relações microscópicas, melhorando a compreensão de conceitos 

químicos.   

 

Segundo Vicente Talanquer (2011) no artigo Macro, submicro, and Symbolic: The 

many faces of the Chemistry “triplet”, “a ideia de que o conhecimento químico pode 

ser representado de três maneiras principais: macro, submicro e simbólica (tripé da 

química) tornou-se paradigmática em química e em educação científica”. Esta ideia 

vem sendo utilizada “tanto como base de referenciais teóricos que orientam 

pesquisas em educação química” quanto “como ideia central em diversos projetos 

curriculares” (p. 179). 

 

Embora, nosso contato com a ideia de integração dos aspectos constituintes do 

conhecimento químico, fenômenos, teorias e linguagem, foi propício pelo texto da 

Proposta Curricular de Química de Minas Gerais (1998, 2004, 2005 e 2007), 

ressaltamos que nosso estudo interessa por extrapolar os limites desse documento. 

Percebemos que esta ideia trata-se de uma questão epistemológica de grande 

abrangência e repercussão nacional e internacional. Tomando o artigo de Johnstone 

de 1982 e o artigo de Talanquer de 2011, podemos enfatizar que esta questão vem 

sendo discutida por três décadas num contexto de melhoramentos na compreensão 

da natureza do conhecimento químico. Desse modo, nosso estudo encontra-se num 

patamar de reflexão atual e relevante. 

 

2.3. A propósito da possível autonomia ontológica da Química  

 

Os estudos de SCHUMMER, 2003; LABARCA, 2005; LOMBARDI e LABARCA, 

2006; RIBEIRO 2008 e ESTANY, 2011, entre outros, envolvendo Filosofia da 

Química, são consideravelmente recentes. Devido a isto não nos propusemos a 
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defender nenhuma posição, pelo contrário apresentamos apenas algumas 

considerações destes pesquisadores. Contudo, pensamos na conveniência de 

refletir a propósito da possível autonomia ontológica da Química. Para tal reflexão, 

buscamos a problematização referente à cisão entre mundo da ciência e mundo 

vivido, proposta tanto por Bakhtin, nosso referencial teórico, como por Husserl nos 

seus estudos de fenomenologia.  

 

Mikhail Bakhtin, em sua obra Para uma Filosofia do Ato Responsável, preconiza que 

“o mundo como o conteúdo do pensamento científico é um mundo particular, 

autônomo, mas não separado, e sim integrado ao evento singular e único do existir 

através de uma consciência responsável em um ato-ação real” (1920-24/2010, p. 

58). Em Husserl encontramos a recomendação: “voltar às coisas mesmas”, fazer um 

“retorno ao mundo-da-vida (Lebenswelt)” (OLIVEIRA, 2006, p. 148).  No entanto, tal 

recomendação não deve ser entendida como algo da ordem do concreto, o que 

poderia conduzir a um empirismo ingênuo. Assim, a fenomenologia não consiste em 

abdicar da objetividade da ciência, mas reatar a ciência ao mundo vivido.  

 

Ao invés de anular o saber científico, o retorno ao mundo-da-vida leva-nos a considerá-lo 
não como um saber dogmático que quer encarcerar o mundo em suas representações 
rígidas e fechadas, mas como se constituindo, a partir do mundo percebido, sempre 
como um saber aproximado, aberto (OLIVEIRA, 2006, p. 149).

 

 
 
A vizinhança, que apontamos entre Bakhtin e Husserl, pode ser encontrada na nota 

16 da obra Para Uma Filosofia do Ato13, uma reflexão proposta por S. Averintsev: 

 
a sequência inteira do pensamento de Bakhtin como um todo está essencialmente 
próxima da abordagem de Husserl. A fenomenologia de Husserl orienta-se para a 
unidade indivisível da “experiência vivida” (Erlebnis) e a “intenção” contida nela. Os 
conceitos chaves de Bakhtin (“evento”, “eventicidade”, “uma ação realizada”: postupok) 
são similares nesse aspecto ao Erlebnis de Husserl (1993, p. 97).   
 

E, também, no prefácio do tradutor Vadim Liapunov da edição americana: 

 

O resultado último da separação entre o conteúdo de um ato e a sua realização-
experimentação única é que nós nos encontramos divididos entre dois mundos não 
comunicantes e mutuamente impenetráveis: o mundo da cultura (no qual os atos de 
nossa atividade são objetivados) e o mundo da vida (no qual nós realmente criamos, 
conhecemos, contemplamos, vivemos nossas vidas e morremos – isto é, o mundo no 
qual os atos de nossa atividade são realmente realizados uma vez e uma única vez). (o 

                                                           
13

 Nossas citações da nota 16 e do prefácio do tradutor da edição americana são referentes à versão 
da obra Para uma Filosofia do Ato traduzida para fins didático e acadêmico.  
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leitor pode notar aqui a antecipação de Bakhtin do conceito de Husserl do Lebenswelt) 
(1993, p. 13). 

 

Lombardi e Caballero (2007) consideram que “a química como ciência experimental 

constrói seu discurso a partir da caracterização de uma realidade concreta, as 

substâncias e suas transformações, o que exige falar de diferenças e interações” (p. 

389). Assim, podemos pensar o mundo da Química a partir dos três níveis: 

macroscópico, microscópico e representacional, porém entendendo as diferenças 

entre o real e o simbólico e as interações necessárias para a compreensão dessa 

ciência que pode possibilitar importantes conhecimentos no nosso mundo vivido.  

   

O mundo como objeto de cognição teórica não deve se fazer passar como o mundo 
inteiro, pois ele é apenas um constituinte do mundo real. A cognição teórica não é a 
última cognição; ela está integrada no contexto único, individual do pensamento real 
como evento (AMORIM, 2003, p. 17). 

 

Ainda na perspectiva da experiência vivida, Pierre Laszlo afirma que “o homem é o 

ser que encontra sentido no mundo” e que para compreendê-lo “utiliza códigos e 

ressalta analogias” (LASZLO, 1995, p. 21). Mais adiante, na mesma obra, As 

palavras das Coisas ou a linguagem da Química, Laszlo comenta:  

 

A química é construída sobre ambivalências, a começar por aquela do estático e do 
dinâmico: como posso dar uma representação unitária das moléculas, sob o aspecto de 
uma fórmula ou de um modelo, uma vez que é preciso concebê-las quer quando em 
repouso, imóveis, e por assim dizer encravadas, quer nas suas efusões de reatividade, 
assim que são estimuladas por outra molécula ou pela ação de uma radiação? (p. 83, 
grifo do autor). 

 

Uma vez problematizada a ambivalência estático-dinâmica, é possível salientar que 

o ensino de Química centralizado em memorizações de símbolos, fórmulas e regras 

de nomenclaturas tende a separar o mundo do conhecimento e o mundo que 

habitamos, chegando a transformar códigos descritivos em representação 

inquestionável do real.  

 

A linguagem química não é importante apenas porque vai registrar o fenômeno de uma 
forma mais concisa e simplificada, mas que ao registrar o fenômeno dessa forma vai 
configurar os limites e as possibilidades de um certo lugar de observação desse 
fenômeno (MACHADO, 2004,p.  172). 

 

A preocupação com a separação da Química e do seu Ensino de nosso mundo 

vivido, tanto no sentido mais restrito apresentado por Lombardi e Caballero, Laszlo e 
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Machado, quanto naquele mais amplo das preocupações de Bakhtin e da 

Fenomenologia, pode ser identificada nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio – PCNEM: 

 

no Brasil, a abordagem da Química escolar continua praticamente a mesma. Embora às 
vezes “maquiada” com uma aparência de modernidade, a essência permanece a 
mesma, priorizando as informações desligadas da realidade vivida pelos alunos e pelos 
professores (BRASIL, 1999, p. 239, grifos nossos).  

 

Oliveira (2009) chama atenção para uma concepção do saber científico construído e 

se construindo que nos permite refletir a preocupação descrita no PCNEM (1999) a 

respeito do ensino de Química que vem “priorizando as informações desligadas da 

realidade vivida”. 

 

Não se trata de negar o olhar desencarnado, mas de despertá-lo do sonho de um 
conhecimento soberano e de uma objetividade absoluta; de contestá-lo em sua visão de 
mundo, quando se esquece de sua origem secundária e construtivista, para fechar-se 
sobre si mesmo e colocar-se como modelo absoluto da realidade ou visão universal de 
mundo. O que, na perspectiva do olhar encarnado não podemos admitir na ciência é que 
ela tenha a exclusividade do verdadeiro. Não se trata de ser contra a ciência, de negá-la 
ou mesmo de desacreditar o saber científico (OLIVEIRA, 2009, p. 8). 

 

Entendendo a autonomia ontológica da Química, ou seja, o mundo da Química, à luz 

das contribuições bakhtiniana e fenomenológica, parece possível uma tentativa de 

interação entre a ciência (Química), seu fazer (seu Ensino, entre outros) e o mundo-

da-vida. “Todo fenômeno particular está imerso no elemento dos primórdios do ser” 

(BAKHTIN, 1979/2010, p. 398). Como nos diz Labarca e Lombardi “a noção de 

dependência ontológica é filosoficamente clara e significativa”, contudo num 

“pluralismo ontológico” das ciências “mesmo que ontologicamente ligadas, nenhuma 

delas depende das outras para existir” (p. 86). Desse modo, o possível pluralismo 

ontológico das ciências: o mundo autônomo da Química, o mundo autônomo da 

Física e etc. são ontologicamente dependentes, ou melhor, não separados do 

mundo da vida.  

 

2.4. Reflexão sobre a dimensão axiológica 

 

Uma vez problematizada as implicações epistemológicas e ontológicas para a 

Química e seu ensino, julgamos necessário refletir outra dimensão: a axiológica. 
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Esta torna possível discutir implicações de natureza ético-moral14 nas práticas 

científicas e educacionais. A revista Química Nova (2011) traz em seu Editorial uma 

discussão envolvendo Responsabilidade, Ética e Progresso Social:  

 

A ética se constitui em um conjunto de valores morais que procuram orientar o 
comportamento dos seres humanos em toda as situações. Desta forma, influencia a 
sociedade assim como é influenciada pela própria vivência dos cidadãos. A 
responsabilidade e a ética caminham juntas, da mesma forma que o desenvolvimento das 
ciências e a ética (p. 1489).   

 

Sabemos que a Declaração Final das Nações Unidas para a educação, a Ciência e 

a Cultura – Unesco de 1999 sobre Ciência para o século XXI: um novo compromisso 

trouxe considerações que estabelecem relações entre ciências e ética. Tais 

considerações têm repercutido no meio acadêmico. Estany (2011) ao considerar a 

“importância da química para a indústria”, propõe uma “reflexão ética sobre suas 

aplicações”. A autora chega a enunciar a possibilidade de uma “quimioética” (p. 53).  

 

Em Cachapuz e Praia (2005), encontramos a compreensão de CTS como um 

compromisso ético. Para estes autores, a relação Ciência-Tecnologia se dá “num 

contexto societal que é indissociável de um compromisso ético de sentido coletivo” 

(p. 174). Eles percebem a 

 

trilogia CTS como um compromisso ético, que obriga a uma intervenção social, marcada 
por um saber que prepara para uma cidadania responsável e para a tomada de 
decisões. A não termos em conta tal compromisso a Ciência pode tornar-se vítima do 
seu próprio desenvolvimento (p. 173).   

 

Nesse sentido da dimensão axiológica prepusemos o estudo15: Articulação CTS no 

Ensino de Química sob a ótica Responsiva de Mikhail Bakhtin, onde tratamos da 

articulação CTS, com ênfase em Química, num compromisso ético entendido 

através da noção de ato responsável de Bakhtin. Sua reflexão sobre a tecnologia 

divorciada da vida, proposta na obra Para uma Filosofia do Ato Responsável, nos 

ajuda a pensar o ensino de Química diferentemente da lógica tecnológica e reforça a 

perspectiva CTS que integra ciência, tecnologia e sociedade. No nosso 

                                                           
14

 A respeito da dimensão ético-moral apresentamos na 34
a 

RASBQ - 2011 o estudo intitulado: 
Química e Ensino de Química para além de fenômenos, teorias e representações.  

15
 Discutimos este estudo numa das Rodas de Conversa do I Encontro de Estudos Bakhtinianos - I 

EEBA , ocorrido na UFJF  em Juiz de Fora. O referido estudo está publicado como capítulo do livro: A 
Responsividade  Bakhtiniana: Na Educação, na Estética e na Política.  
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entendimento, tal integração configura uma resposta responsável a muitos 

problemas causados por uma visão de neutralidade das ciências, estabelecida no 

seio do ‘mundo da tecnologia’:  

 

o que ocorre no mundo da tecnologia, que conhece sua própria lei imanente a que se 
submete em seu impetuoso e irrestrito desenvolvimento, não obstante já há tempo tenha 
se furtado à tarefa de compreender a finalidade cultural desse desenvolvimento, e acabe 
contribuindo para piorar notavelmente as coisas em vez de melhorá-las; assim, com 
base nas suas leis internas, aperfeiçoam-se instrumentos que, como resultado, se 
transformam de meio de defesa racional em uma força terrificante, letal e destrutiva. É 
aterrorizante tudo o que é tecnológico, quando abstraído da unidade singular do existir 
de cada um e deixado entregue à vontade da lei imanente de seu desenvolvimento, ele 
pode repentinamente irromper nesta unidade singular da vida de cada um como força 
irresponsável, deletéria e devastante (BAKHTIN, 1920-24/2010, p. 49-50). 

 

Reconhecemos a Química como uma ciência aberta e relacional a outras formas de 

conhecimento, diferente de uma visão que a concebe como tecnociência que se 

encerra em práticas cujos fins justificam os meios e seus resultados são 

pretensamente neutros. Assim, enunciamos a dimensão ética como indispensável 

para compreensões e ações mais satisfatórias em Química.  

 

Tudo [...] que é assumido independentemente do centro único de valores donde tem 
origem a responsabilidade do ato, vale dizer sem referimento a esse, se des-croncretiza 
e se des-realiza, perde o peso valorativo, a necessidade emotivo-volitiva, se torna uma 
possibilidade vazia, abstratamente geral (BAKHTIN, 1920-24/2010, p. 121). 

 

Bakhtin propõe o questionamento: “Haverá correspondência com o “contexto” nas 

ciências naturais?”. Para este filosofo da linguagem “o contexto é sempre 

personalista (o diálogo sem fim, onde não há nem a primeira nem a última palavra); 

nas ciências naturais, o sistema é objetificado (sem sujeito)” (2010, p. 407), no 

entanto, ele nos diz: “nosso pensamento e nossa prática, não técnica, mas moral 

(isto é, nossos atos responsáveis), se realizam entre dois limites: entre as relações 

com a coisa e as relações com a pessoa” (2010, p. 408, grifos do autor). Nessa 

perspectiva, ressaltamos uma das considerações da UNESCO (1999): “a pesquisa 

científica e o uso de conhecimento científico devem respeitar os direitos humanos e 

a dignidade dos seres humanos” e, ainda, “a necessidade de praticar e aplicar as 

ciências” deve respeitar “as exigências éticas”. Desse modo, entendemos o fazer 

químico, bem como seu ensino, como atos responsáveis. 
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Nesse capítulo enfatizamos, dentro de uma reflexão filosófica, a Química como 

ciência que abrange as dimensões epistemológica, ontológica e axiológica. Sendo, 

esta última entendida como dimensão ético-moral. Como vimos em Labarca (2005) a 

Química e a Filosofia não são alheias. Portanto, um conhecimento fundamentado da 

Química pode produzir “efeitos positivos sobre a educação”, uma vez que pode 

desenvolver uma “concepção mais abrangente e profunda” (p. 167) dessa ciência.   
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CAPÍTULO 3 

 

TEXTOS E CONTEXTOS DO DISCURSO QUE INTEGRA OS TRÊS ASPECTOS 

DO CONHECIMENTO QUÍMICO  

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela primeira vez 
objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante não é o primeiro a falar 
sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado 
de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, 
visões de mundo, correntes. O falante não é um Adão bíblico, só relacionado com 
objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. 

 

Mikhail Bakhtin (2010: 300) 

 

O discurso que integra os três aspectos do conhecimento químico: fenômenos, 

teorias e linguagem, ou fenomenológico, teórico e representacional, ou ainda, a nível 

mundial, macroscópico, microscópico e simbólico, é parte do texto que compõe a 

Proposta Curricular de Minas Gerais (2007). Este documento traz um breve histórico 

de sua construção, o que nos transportou em uma década. Sabemos que nosso 

objeto de interesse vem sendo discutido desde a proposta de 1998 e em 2004 e 

2005, tal proposta, como um todo, passou por reelaboração. Foi a partir deste longo 

caminho que em 2008 pôde ser compartilhada “com os professores de Química da 

SEE-MG [a] última elaboração” (MINAS GERAIS, 2007, p. 12), ou seja, o documento 

oficial de 2007. Isto justifica o conteúdo deste capítulo que trata dos textos e dos 

contextos da integração descrita, anteriormente. Contudo, é importante frisar que 

não iremos discutir a proposta curricular em si, nem fixar questões do tipo: a 

proposta engessa o conhecimento químico? Traz receitas prescritas de como 

ensinar Química? Nosso interesse é com a questão epistemológica que permite a 

relação sujeito/conhecimento.  

 

No próprio texto da Proposta Curricular de Química (2004) versão preliminar para 

discussão com professores participantes do PDP, em um trecho que discute os 

aspectos do conhecimento químico, encontramos certa preocupação em deixar claro 

que existe abertura para o professor diversificar o assunto ou tema e gerenciar suas 

atividades:  
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O que pode orientar o professor, ao interagir com esta proposta curricular, é, 
primeiramente, o ensino de conceitos atendendo tanto aos focos de interesse da 
Química quanto aos aspectos do conhecimento químico. Isto quer dizer que, ao 
abordar um assunto, o professor pode planejar atividades que, de uma maneira ou de 
outra, vão propiciar o ensino e a aprendizagem da constituição, propriedades e 
transformações dos materiais, envolvendo aspectos fenomenológicos, teóricos e 
representacionais (p. 35, grifos próprios). 

  

A respeito do contexto, pensamos na conveniência de uma breve caracterização dos 

programas de formação continuada organizados pela SEE-MG, Promédio (1997), 

PDP (2004) e Imersão (2006) que configuram o lugar de interação entre proposta 

curricular, ou mais precisamente, entre o discurso que integra os três aspectos do 

conhecimento químico e alguns professores da REE-MG.   

 

3.1. Possíveis convergências na questão epistemológica da Química nos 

documentos curriculares de 1998, 2004, 2005 e 2007 da SEE-MG  

 

A fim de evitar uma leitura cronológica e linear da construção da proposta curricular 

de Química em Minas Gerais, começamos pelo documento de 2007. A partir deste 

documento, buscamos possíveis convergências, a respeito da integração dos 

aspectos do conhecimento químico, com os demais documentos nele referenciados 

(1997/1998; 2004 e 2005).  

 

As ideias e sugestões, apresentadas ao longo das versões dos documentos citados 
[2004, 2005, inclusive 2007] estão de acordo com a filosofia dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN, PCN+ e PCN 2006) [...] e com os pressupostos e princípios que 
orientam a formulação do Projeto de Reformulação Curricular e de Capacitação de 
Professores do Ensino Médio da Rede Estadual de Minas Gerais (Promédio, 1997) 
(MINAS GERAIS, 2007, p. 12, grifos nossos). 
 

 

O documento oficial de 2007 é constituído por um texto introdutório que conta a 

história de sua organização, mostra as ideias básicas do texto e discute a respeito 

das razões para ensinar Química. Além desta introdução, a proposta discute outros 

quatro tópicos: Os Conteúdos Básicos comuns e os conteúdos complementares de 

Química; Processos de Ensino e Aprendizagem em Sala de Aula; Aspectos 

Relacionados ao Trabalho Diário do Professor e Aspectos Relacionados ao 

Desenvolvimento de Habilidades Gerais e ao Acompanhamento da Aprendizagem. 

Nas páginas finais do documento encontra-se o Conteúdo Básico Comum de 
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Química (CBC) - 2007, que se orienta por três eixos que organizam a proposta: Eixo 

1 - Materiais; Eixo 2 - Modelos e Eixo 3 - Energia.  

 

No segundo tópico, Os Conteúdos Básicos comuns e os conteúdos complementares 

de Química, são apresentados os Focos Conceituais e as Formas de Abordagem.  

Para a compreensão do “objeto de interesse da Química, os materiais e as 

substâncias”, é recomendado o entendimento da existência da inter-relação entre as 

propriedades, a constituição e as transformações dos materiais. De modo 

semelhante, recomenda-se que “é didaticamente interessante, distinguir as três 

formas de abordagem para os conceitos químicos: os fenômenos; as teorias e 

modelos explicativos; e as representações” (MINAS GERAIS, 2007, p. 16), sendo, 

estes aspectos do conhecimento químico, também, articulados. Os focos conceituais 

e as formas de abordagem são mostrados na proposta (2007) através do recurso 

didático triangular. Este recurso possibilita a simbolização da articulação existente 

tanto entre os focos conceituais, como entre as formas de abordagem. Como 

seguem abaixo:  

 

Figura 3. Focos conceituais 

  

 
 

Fonte: (MINAS GERAIS, 2007, p. 16). 
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Figura 4. Formas de abordagem 

 

 
 

Fonte: (MINAS GERAIS, 2007, p. 17). 

 

Não podemos deixar de mencionar, que de modo semelhante, estes dois triângulos 

já haviam sido apresentados no documento de 1998 Pressupostos Gerais e 

Objetivos da Proposta Curricular de Química, porém houve uma modificação de 

seus títulos. Em 1998, o primeiro triângulo (Figura 3) era intitulado Focos de 

Interesse da Química e o segundo (Figura 4) Aspectos do Conhecimento Químico. 

Além disso, observamos que no lugar de fenômenos escrevia-se fenomenológico; no 

lugar de teorias e modelos escrevia-se teórico; e no lugar de representações 

escrevia-se representacional (fórmulas, equações e representações). 

 

Nosso interesse de pesquisa, como já dito outras vezes, direciona-se à articulação 

do segundo triângulo (Figura 4). Assim, nos detemos à sua leitura nos documentos 

de 2007, 1998, 2004 e 2005 a fim de analisar possíveis comparações de concepção 

dessa tríade.   

 

Ao analisar os documentos curriculares de Minas Gerais de 2007 e de 1998, 

percebemos que as formas de abordagem da proposta de 2007 (fenômenos, teorias 

e representações) correspondem aos três aspectos constituintes do conhecimento 

químico (fenomenológico, teórico e representacional) da proposta de 1998. A própria 

concepção destes aspectos, apresentada na proposta de 2007 tem origem no 

documento Pressupostos Gerais e objetivos da Proposta Curricular de Química, 

desenvolvido no Projeto de Reformulação Curricular e de Capacitação de 
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Professores do Ensino Médio da Rede Estadual de Minas Gerais em 1997. O 

entendimento do aspecto fenomenológico refere-se a uma citação do documento 

mencionado, vejamos: 

 

O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos de interesse da química, sejam 
aqueles concretos e visíveis, como a mudança de estado físico de uma substância, 
sejam aqueles a que temos acesso apenas indiretamente. Por exemplo, as interações 
radiação-matéria como os raios X não podem ser vistas, mas podem ser detectadas na 
espectroscopia. Os fenômenos da química também não se limitam àqueles que podem 
ser reproduzidos em laboratório. Falar sobre o supermercado, sobre o posto de gasolina 
é, também, uma recorrência fenomenológica. Neste caso o fenômeno está materializado 
na atividade social. E é isso que vai dar significado para a Química do ponto de vista do 
aluno. São as relações sociais que ele estabelece através da Química que mostram que 
a Química está na sociedade, no ambiente. A abordagem da Química do ponto de vista 
fenomenológico também pode contribuir para promover habilidades específicas, tais 
como controlar variáveis, medir, analisar resultados, fazer gráficos, etc. (PROMÉDIO, 
1997, apud MINAS GERAIS, 2007, p. 17).  
  

 

Também, o aspecto teórico e o representacional mantêm as ideias básicas do 

Promédio (1997). 

 

O aspecto teórico relaciona-se a informações de natureza atômico-molecular, ou seja, 
quando se trata de propor explicações dos fenômenos, baseadas em modelos abstratos 
que envolvem entidades não diretamente perceptíveis ou hipotéticas, como átomos, 
moléculas, íons, elétrons etc., o professor ou o estudante está focalizando o aspecto 
teórico do conhecimento. Assim também ocorre quando fórmulas ou funções 
matemáticas são aplicadas no estudo e na explicação dos fenômenos. O aspecto 
representacional compreende informações inerentes à linguagem química, tais como as 
fórmulas das substâncias, equações químicas, representações dos modelos, gráficos e 
equações matemáticas. (MINAS GERAIS, 2007, p. 17). 

 

Entre os documentos curriculares de 2007 e de 1998 encontram-se versões de 

retomada da inovação curricular de Química em Minas Gerais. Desse modo, 

passaremos à leitura das versões preliminar e revisada, respectivamente, dos anos 

de 2004 e de 2005. 

 

A Proposta Curricular de Química – Ensino Médio/ Versão Preliminar para Discussão 

(2004), está dividida em dois tópicos gerais: Fundamentos e Pressupostos Gerais e 

O Conteúdo de Química e a sua Abordagem. No primeiro, encontra-se a Introdução 

e os tópicos específicos: Pressupostos para o Estabelecimento das Bases da 

Proposta; Os Progressos de Ensino e Aprendizagem em Sala de Aula e O Trabalho 

Diário do Professor. E no segundo, temos especificados Os Temas e as Unidades 

Temáticas; As Competências, Habilidades e Atitudes; O Acompanhamento da 
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Aprendizagem; Ilustrações de Abordagem dos Temas com Orientações 

Pedagógicas e Exemplos de Planejamento de Abordagem de um Assunto.  

 

Já no início do documento de 2004, ou melhor, no texto Pressupostos para o 

Estabelecimento das Bases da Proposta (p. 6) encontramos referência às ideias 

trazidas em 1997.  

 

Muitos desses pressupostos teóricos foram mantidos da proposta curricular apresentada 
pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais em 1997 (Promédio, 1997) que 
se organizou a partir de uma avaliação da tradição estabelecida no ensino de Química 
em nosso país, apontando, então, os aspectos que se pretendia ultrapassar (p. 7).  

 

Dentre os pressupostos mantidos da proposta de 1998, nos interessa “a abordagem 

dos conteúdos químicos de forma fenomenológica, representacional e teórica” 

(2004, p. 7). Contudo, no documento preliminar de 2004 percebemos a ausência do 

recurso didático dos vértices do triângulo, que é utilizado tanto em 2007 quanto em 

1998, para dispor esses aspectos do conhecimento químico. Apesar dessa 

ausência, os termos fenomenológico, teórico e representacional aparecem no texto 

de 2004 com o mesmo significado.  

 

Observamos, ainda, que o documento (2004) reforça a ideia de que o 

fenomenológico pode ser trabalhado não somente nos laboratórios ou salas de aula, 

mas, também, através de atividades tais como: “ida ao supermercado ou a uma 

farmácia, visita a uma indústria ou a uma estação de tratamento da água, 

investigação da corrosão de um objeto de ferro ou da degradação de um 

monumento” (p. 10). Tudo isso são “atividades que se caracterizam pela ação de 

experenciar, vivenciar” (p. 10) o conhecimento químico nas práticas sociais. Quanto 

ao teórico, este é reexplicado de um modo mais claro que permite entender sua 

interligação com o fenomenológico: 

 

quando se trata de propor explicações dos fenômenos baseadas em modelos abstratos 
que envolvem entidades não diretamente perceptíveis, como átomos, moléculas, íons, 
elétrons etc., o professor ou o aluno está focalizando o aspecto teórico do conhecimento 
(p. 11, grifo contido no documento).   

 

E o representacional, bem como discutido em 1998 e 2007, “compreende 

informações inerentes à linguagem química, tais como as fórmulas das substâncias, 
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equações químicas, representações dos modelos, gráficos e equações 

matemáticas” (p. 11).  

 

Ainda de modo convergente com as ideias do Promédio (1997), o documento 

preliminar discutido durante o PDP (2004) nas Escolas-Referência traz as questões 

de sentido e de significado do conhecimento químico para o aluno. 

 

Considerando esse conjunto de aspectos [fenomenológico, teórico e representacional], a 
organização e o desenvolvimento do currículo de Química podem possibilitar uma 
interação entre o discurso científico da Química e o discurso cotidiano. Isto só acontece, 
contudo, se o discurso científico fizer sentido para o aluno. Isto pode ser alcançado tanto 
problematizando suas ideias informais quanto criando contextos significativos para ele 
(p. 11) 

 

Publicada em 2005, a versão revisada da proposta curricular de Química traz, 

acrescida das discussões que a fundamentam e a orientam, o Conteúdo Básico 

Comum (CBC) para o ensino de Química nas Escolas de Minas Gerais.  

 

O documento original foi discutido, a partir de maio de 2004, com cento e oitenta e sete 
(187) professores de Química do Ensino Médio, participantes do Projeto de 
Desenvolvimento Profissional (PDP), implementado nas Ecolas-Referência e Escolas 
Associadas, nas diversas regiões de Minas Gerais. [...] Na terceira parte estão 
sistematizados alguns critérios para auxiliar a seleção de conteúdos. O Currículo Básico 
Comum, elaborado a partir das discussões promovidas no âmbito do PDP – Programa 
de Desenvolvimento Profissional docente -, está apresentado na forma de quadros 
(MINAS GERAIS, 2005, p. 5). 

 

Embora nossa leitura dos documentos curriculares de 2005 e 2007 nos faça 

conhecer a existência do CBC, que ora é chamado “Currículo Básico Comum” (p. 5), 

ora “Conteúdos Básicos Curriculares” (p. 22) no documento de 2005 e ainda, no 

documento de 2007, como “Conteúdo Básico Comum” (p. 29), ressaltamos, mais 

uma vez, que não nos prendemos a essa questão de analisa-lo, pois consideramos 

complexa e polêmica algumas questões políticas que o envolvem, tais como a lógica 

dos resultados e o ranking de escolas.  Essas questões podem ser observadas em 

trechos das cartas de apresentação, emitidas pela SEE-MG, tanto no documento de 

2005 como no documento de 2007.  

 

Na carta de 2005 encontramos a visão do CBC como parâmetro de avaliação: 

 

O CBC será a base para o estabelecimento de parâmetros de avaliação institucional das 
unidades escolares da rede pública estadual, para avaliação de desempenho individual 
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dos professores e para a proposição de metas visando à melhoria do desempenho de 
cada escola contribuindo para o desenvolvimento da qualidade da educação pública em 
Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2005, p. 4). 

 

E na carta de 2007 é visível um atrelamento dos resultados dessa forma de 

avaliação com a premiação das escolas e dos professores: 

 

A importância do CBCs justifica toma-los como base para a elaboração da avaliação 
anual do Programa de Avaliação da Educação Básica (PROEB), para o Programa de 
Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE) e para o estabelecimento de um plano de 
metas para cada escola. O progresso dos alunos, reconhecidos por meio dessas 
avaliações, constitui a referência básica para o estabelecimento de sistema de 
responsabilização e premiação da escola e de seus servidores. Ao mesmo tempo, a 
constatação de um domínio cada vez mais satisfatório desses conteúdos pelos alunos 
gera consequências positivas na carreira docente de todo professor (MINAS GERAIS, 
2007, p. 9). 

 

Parece notável que o CBC corrobora para uma mudança de foco no texto 

epistemológico da proposta curricular para o foco na prescrição de conteúdos. O 

próprio título do programa “Educação Continuada de Professores: Estudos dos 

Conteúdos Básicos Comuns da SEE-MG” ou “Imersão”, realizado em Belo Horizonte 

no decorrer de 2006/2007, reforça esta mudança de foco. 

 

Assim, torna oportuno dizer que, em nosso estudo, continuamos focados na questão 

epistemológica da ideia de integração dos três aspectos constituintes do 

conhecimento químico que vem permeando toda a década de discussão e 

elaboração da Proposta Curricular de Química em Minas Gerais. 

 

No referido documento de 2005, os aspectos fenomenológico, teórico e 

representacional aparecem como parte do tópico Razões para se Ensinar Química. 

Ao estudar esse documento constatamos que, mais uma vez, como ocorreu na 

proposta preliminar de 2004, não foi utilizado o recurso didático do triângulo, todavia 

é notável a permanência da concepção desses aspectos que reaparecem 

referenciados à proposta de 1998.  

 

Além dos documentos curriculares que analisamos, tomamos conhecimento da 

existência de uma versão eletrônica disponibilizada no Centro de Referência Virtual 

do Professor em 2006. Contudo, não tivemos acesso à mesma devido ao fato desta 

não constar mais no site do CRV. 
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Em janeiro de 2006, nova versão da proposta curricular foi gerada a partir da 
necessidade de ajustar melhor o tempo para o desenvolvimento da proposta curricular 
nas escolas. Esta versão foi disponibilizada apenas eletronicamente no Centro de 
Referência Virtual do Professor (CRV) (Minas GERAIS, 2007, p. 11). 

 

Nossa leitura desenvolvida, neste item da presente dissertação, nos permite 

acreditar que a ampliação do conceito de fenômeno que deixa o lugar restrito dos 

laboratórios em direção a fatos relacionados à vida cotidiana pode ajudar na busca 

de sentido da ciência Química para os educandos e que a utilização de modelos 

como estratégia de abordar o nível microscópico da Química contribui para 

compreensão das teorias mais abstratas. Sobre o aspecto representacional, 

compreendemos sua inerência à linguagem, ao nível simbólico, contudo, pensamos 

ser viável esclarecer que entendemos que o aspecto representacional não carrega a 

pretensão de dar conta do real e nem esgota as possibilidades de simbolizar, em 

códigos, os fenômenos químicos da natureza. Como argumenta Rorty, a tentativa de 

explicar o conhecimento objetivo e racional “em termos de representação exata é um 

esforço auto-frustrante” (RORTY, 1994, p. 26).   

 

Ainda sobre nosso entendimento de representação, podemos nos balizar, também, 

em Bakhtin que discute a “conversão da imagem em símbolo”, reforçando a ideia de 

distinção entre ambos. A imagem carrega um significado próprio e o símbolo é 

mediado pelo sentido.  

 

A conversão da imagem em símbolo a reveste de profundidade semântica - a 
perspectiva semântica. Correlação dialética entre identidade e não-identidade. A imagem 
deve ser compreendida como o que ela é e como o que significa. Através dos 
encadeamentos semânticos mediatizados, o conteúdo do símbolo autêntico está 
correlacionado com a ideia de totalidade mundial, com a plenitude do universo cósmico e 
humano. O mundo tem um sentido. [...] Toda interpretação do símbolo permanece ela 
mesma símbolo, só que um tanto racionalizado, isto é, um tanto aproximado do conceito 
(BAKHTIN, 1979/2010, p. 398).   

 

Assim, apropriamos o representacional como linguagem simbólica que expressa, no 

ato do conhecimento, os fenômenos do mundo vivido e não como imagem 

espelhada de seus fenômenos de interesse.  

 

Notamos que nos documentos curriculares de (1998, 2004 e 2005), a tríade 

fenômenos, teorias e linguagem ou fenomenológico, teórico e representacional, 

nosso objeto de interesse, é apresentado sob o título Aspectos do Conhecimento 
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Químico, o que nos remete à natureza da Química, sua epistemologia.  Já no 

documento da Proposta Curricular de 2007, que foi distribuída nas escolas da REE-

MG em 2008, a mesma tríade aparece intitulada por Formas de Abordagem. 

 

Não obstante, ressaltamos que este triângulo, independentemente de seus títulos 

apresentados, nos permite problematizar uma antiga questão que trata da relação 

sujeito e conhecimento. Logo, nessa perspectiva, nossa atenção a este triângulo 

vincula-se à questão epistemológica contida nos aspectos que constituem o 

conhecimento químico e na sua relevância para o ensino/aprendizagem como forma 

de abordagem da Química escolar.  

 

3.2. Os programas de formação continuada de professores em Minas Gerais 

 

Balizados em Bakhtin, entendemos que as palavras não possuem significações 

desvinculadas da realidade. Assim, as palavras: fenomenológico, teórico e 

representacional, ou fenômenos, teorias e linguagem ditas ou lidas isoladamente de 

um contexto poderiam ser insignificantes.    

 

De acordo com Bakhtin  

 

Só o contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da língua 
com a realidade, o qual se dá no enunciado, gera a centelha da expressão: esta não 
existe nem no sistema da língua nem na realidade objetiva existente fora de nós. 
Portanto, a emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da língua, e 
surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um enunciado concreto. Em si 
mesmo, o significado de uma palavra (sem referência à realidade concreta) é extra-
emocional (BAKHTIN, 1979/2010 p. 292).  

  

Desse modo, apresentamos três programas de formação continuada: o Promédio 

(1997), o PDP (2004) e o Imersão (2006) que constituem momentos de idealização, 

discussão e elaboração da proposta curricular de Química, ou seja, momentos reais 

da enunciação do triângulo e sua imanente articulação: fenomenológico, teórico e 

representacional. 
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3.2.1. O “Programa-Piloto de Inovação Curricular e de Capacitação Docente 

para o Ensino Médio” - Promédio (1997) 

 

Já nos anos de 1996, iniciou-se no Estado de Minas Gerais a política de renovação 

da escola pública afim de ampliação e melhorias do Ensino Médio.  

 

De 1996 a 1998, foram desenvolvidos dois programas de capacitação de professores de 
ensino médio: o PROMÉDIO, que atendeu 3.600 professores de todas as disciplinas, e o 
PROCIÊNCIAS, destinado a 1.500 professores de Física, Química, Biologia e 
Matemática (MINAS GERAIS, 2006a, p. 11). 

 

O “Projeto Piloto de Inovação Curricular e de Capacitação Docente para o Ensino 

Médio” - Promédio (1997) foi desenvolvido com o intuito de superar desafios nas 

metas colocadas pela situação da política de renovação educacional e inovação 

curricular. 

 

Uma das ações que visam responder a esses desafios é o Projeto Piloto de Inovação 
Curricular e de Capacitação Docente para o Ensino Médio. Seu objetivo é produzir os 
subsídios necessários para estender o processo de inovação curricular a todo o Estado, 
tendo em vista as novas políticas educacionais e demandas sociais para o ensino médio. 
(MINAS GERAIS, 1998, p. 2)  

 

O Promédio foi um projeto idealizado para discutir a inovação curricular do Ensino 

Médio, que, até então, era caracterizado por seu “enciclopedismo acadêmico e 

estéril” (p. 2). Tal projeto teve como diferencial a abertura para participação de 

professores da rede estadual que discutiram sobre a inovação curricular de Química. 

Contudo, essa participação parece legitimada sob a intenção de concretizar as 

ideias lançadas na nova proposta curricular. 

 

A reformulação curricular como instância de formação de um professor mais autônomo e 
como fator de articulação e integração da comunidade escolar constitui aspecto inovador 
básico nesse Projeto. Nessa perspectiva, a abordagem institucional da revisão curricular, 
considerada a escola como um sistema social com dinâmica própria, e a adesão 
voluntária das escolas e professores ao projeto são fundamentais a sua concretização 
(p. 2).  

 

Leal (2003) analisou alguns documentos da SEE-MG, datados de 1997, e sites que 

tratavam do Promédio (mais especificamente do programa piloto). De acordo com 

suas leituras, 
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o PRÓ-MÉDIO ou “Subprojeto de Melhoria do Ensino Médio” é um programa da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais [...]. Como primeira etapa do PRÓ-
MÉDIO, aconteceu, em 1997 e 1998, o “Programa-piloto de Inovação Curricular e de 
Capacitação Docente para o Ensino Médio” (p. 117, grifos do autor). 

 

O objetivo geral do Promédio (1997) era “levantar e organizar os subsídios” de que a 

SEE-MG necessitava “para o detalhamento e a implementação generalizada, a partir 

de 1998, do Subprojeto de Melhoria do Ensino Médio” (Minas GERAIS, 1997a, p. 17, 

apud LEAL, 2003, p. 117).  Dentre os objetivos específicos do programa piloto, Leal 

destaca a elaboração de “uma nova proposta curricular para o Ensino Médio” e a 

produção de módulos de ensino (p. 120). Quanto aos pilares do programa: 

 

eram três os pilares e as ações básicas previstas para o Programa-piloto: elaboração de 
novas propostas curriculares e produção de material didático de suporte à sua 
implementação; desenvolvimento de programa de capacitação de docentes em Exercício 
no Ensino Médio de escolas públicas estaduais de Minas gerais; criação de infra-
estrutura técnico-pedagógica necessária ao funcionamento da capacitação e à 
imposição das novas propostas curriculares (LEAL, 2003, p. 119). 

 

Ainda, segundo Leal: 

 

O Programa-piloto foi realizado na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, próximo a Belo 
horizonte, e envolveu mais de três mil professores de Química, Física, Biologia, História, 
Geografia, Português, Matemática e Inglês, de todas as regiões do Estado. O programa 
desenvolveu-se em três etapas de 40 horas. Alguns professores participaram de uma 
quarta etapa, dirigida ao aprimoramento da redação de módulos didáticos elaborados 
durante o Programa, que foram selecionados para distribuição posterior aos professores 
(p. 117, grifos do autor).  

 

As ideias básicas do documento da Proposta Curricular de Química da SEE-MG 

(2007) “estão de acordo [...] com os pressupostos e princípios que orientaram a 

formulação do Projeto de Reformulação Curricular e de Capacitação de Professores 

do Ensino Médio da Rede Estadual de Minas Gerais (Promédio,1997)” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 12). Entre tais ideias, destacamos a integração dos três aspectos 

constituintes do conhecimento químico: fenomenológico (fenômenos), teórico 

(teorias) e representacional (linguagem) que norteiam o interesse da nossa 

pesquisa.   

 

Para que a interpretação do fenômeno ou do resultado experimental faça sentido para o 
aluno, é desejável manter essa tensão entre teoria e experimento, percorrendo 
constantemente o caminho de ida e volta entre os dois aspectos. O aspecto 
representacional também resulta dessa tensão, fornecendo as ferramentas simbólicas 
para representar a compreensão resultante desses processos de idas e vindas entre 
teoria e experimento (MINAS GERAIS, 1998, p. 16). 
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A seguir apresentamos outros dois momentos de formação continuada de docentes 

em Minas Gerais: PDP (2004) e Imersão (2006), programas que resgataram as 

discussões sobre inovação curricular e integração dos aspectos constituintes do 

conhecimento químico. 

 

3.2.2. O “Projeto de Desenvolvimento Profissional” – PDP (2004), desenvolvido 

nas diversas regiões de Minas Gerais  

 

A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) conta com um site 

na internet 16 em que podemos acessar o ambiente virtual do Promédio. Neste site, 

encontramos a descrição geral do Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP) 

e os seus objetivos.  

 

O PDP é um dos oito projetos estruturadores da SEE-MG que, a partir do ano de 

2004, passou a ser desenvolvido nas escolas ligadas ao Projeto Escolas-Referência. 

O PDP tem como objetivo melhorar o desempenho profissional dos professores do 

Ensino Fundamental e Médio. A estratégia do PDP baseia-se na constituição de 

grupos auto gerenciados de estudo, reflexão e ação denominados Grupos de 

Desenvolvimento Profissional (GDP). Tais grupos se articulam em torno da 

concepção e execução de um projeto que conta com o apoio da SEE-MG. De 

acordo as postagens do site: “uma das consequências da concepção de 

desenvolvimento profissional é a necessidade de que o enriquecimento curricular” 

constitua o interesse principal do trabalho de um GDP, entendendo “por 

enriquecimento curricular o conjunto de ações destinadas a elevar a qualidade da 

educação escolar”. 

 

Em 2004, o PDP nos seus grupos gerenciados (GDP) promoveu a discussão do 

documento, Proposta Curricular de Química – Ensino Médio/ Versão Preliminar para 

Discussão, elaborado por consultores. A partir desse momento de discussão nas 

Escolas-Referência e nas Escolas Associadas, apoiado pela SEE-MG, foi publicada 

uma versão revisada da proposta curricular em 2005.   

                                                           
16

 O endereço eletrônico do referido site é <http://www.educacao.mg.gov.br/ > Acesso em: 
10/09/2011. 

http://www.educacao.mg.gov.br/
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O primeiro documento desta série de versões – Versão preliminar para discussão – foi 
produzido pelos consultores e discutido, a partir de maio de 2004, com 187 professores 
de Química do ensino médio, participantes do Projeto de Desenvolvimento Profissional 
(PDP), implementado nas Escolas-Referências e Escolas Associadas, nas diversas 
regiões de Minas Gerais. A partir dessas discussões, um segundo documento foi 
publicado em 2005 (MINAS GERAIS, 2007, p. 11). 

  

A nossa leitura do referido documento preliminar de 2004, com enfoque na tríade: 

fenômenos, teorias e linguagem, ou fenomenológico, teórico e representacional, 

encontra-se no tópico anterior, ou melhor, no tópico 3.1. desta dissertação intitulado: 

Possíveis convergências na questão epistemológica da Química nos documentos 

curriculares de 1998, 2004, 2005 e 2007 da SEE-MG. 

   

3.2.3. O programa “Educação Continuada de Professores: Estudos dos 

Conteúdos Básicos Comuns da SEE-MG” ou “Imersão”, realizado em Belo 

Horizonte no decorrer de 2006/2007 

 

Em 2006 foi promovido pela SEE-MG “o Curso de Capacitação de Professores” 

voltado para docentes de Química que atuavam “nas escolas dos projetos Escolas-

Referência e Escola Viva, Comunidade Ativa” (MINAS GERAIS, 2006b, sem 

paginação).  

 

Ao longo de 2006, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais iniciou um 
programa para que os professores de Escolas-Referência da rede pudessem 
compreender melhor a proposta curricular, aprofundando também seus conhecimentos 
de Química e Metodologia de Ensino dessa disciplina. O programa recebeu o nome de 
“Educação Continuada de Professores: Estudo dos Conteúdos Básicos Comuns da SEE-
MG” -, carinhosamente apelidado de “Imersão” (MINAS GERAIS, 2007, p. 11).   

 

Os objetivos do Imersão foram a “capacitação dos professores” e a promoção da 

melhoria do ensino de Química nas escolas participantes dos projetos “Escolas-

Referências” e “Escola Viva, Comunidade Ativa”, no sentido de proporcionar aos 

professores “maior compreensão e domínio dos conteúdos e metodologias 

recomendadas nas novas propostas curriculares” (MINAS GERAIS, 2006a, sem 

paginação). 

 

De acordo com a SEE-MG o Imersão (2006) foi realizado em Belo Horizonte, na 

UFMG, com duração de quatro semanas, sendo 8 horas de trabalho diário, de 

segunda a sexta feira, com carga horária de 160h. O afastamento do professor 



62 
 

  

participante do Imersão e a designação de outro professor para substituí-lo em seu 

local de trabalho foram algumas das estratégias para implementação deste curso de 

formação continuada. “As discussões estabelecidas com as quatro primeiras turmas 

que estiveram neste programa de educação continuada possibilitaram um novo 

redimensionamento da proposta curricular” (MINAS GERAIS, 2007, p. 11), 

originando a última versão, o documento oficial de 2007. Como já analisada, 

anteriormente, a Proposta curricular de Química (2007) apresenta o discurso de 

integração dos aspectos constituintes do conhecimento químico como formas de 

abordagem da Química escolar. 

 

Para participar do programa “Educação Continuada de Professores: Estudo dos 

Conteúdos Básicos Comuns da SEE-MG”, os professores deveriam se inscrever no 

site da SEE-MG. Os participantes passariam por uma avaliação ao final da 

formação, sendo aprovados, receberiam um certificado de multiplicador do curso 

realizado. 

 

O objetivo principal da disseminação é transmitir aos demais professores uma visão 
geral dos conteúdos e das atividades que foram desenvolvidas na capacitação em Belo 
Horizonte. Deverão ser cumpridas 40 horas de atividades de disseminação da 
capacitação com professores da própria escola e/ou escolas vizinhas. [...] A escola 
deverá se organizar para o cumprimento da carga horária dessas atividades sem 
prejuízo da carga horária do aluno. [...] A SRE deverá encaminhar à DCRH/SEE, via e-
mail, a relação nominal dos professores responsáveis pela disseminação e relação 
nominal dos professores que participaram da disseminação com a respectiva frequência 
para que seja emitido o certificado. Receberão certificado de 200h (160h + 40h) os 
professores responsáveis pela capacitação e certificado de 40h os professores que 
participaram da disseminação. (MINAS GERAIS, 2006c, sem paginação). 
 

Em uma de nossas idas à Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos da SEE-

MG (DCRH/SEE), fomos informados que a disseminação não ocorreu como havia 

sido prevista. Houve um esvaziamento da disseminação, tanto por parte dos 

participantes do Imersão que seriam os cursistas quanto de seus pares que seriam 

os frequentadores do curso. Esta questão foi abordada por um dos professores, 

participantes do Imersão, que entrevistamos. Para ele faltou motivação para o curso, 

pois embora tenha tentado ser um multiplicador do Imersão, era difícil persuadir 

seus pares a irem à escola aos sábados, num horário extra curricular. No quarto 

capítulo, mais especificamente, no tópico de desenvolvimento da análise de discurso 

dos professores, retomaremos esta visão do professor a respeito da disseminação. 
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CAPÍTULO 4 

 

APROPRIAÇÃO POR DOCENTES DO ENSINO MÉDIO DA IDEIA DE 

INTEGRAÇÃO DOS TRÊS ASPECTOS CONSTITUINTES DA QUÍMICA: 

FENÔMENOS, TEORIAS E LINGUAGEM 

 

O processo de coisificação e o processo de personalização. Todavia, a personalização 
não é, de maneira nenhuma, uma subjetivação. O limite aqui não é o eu, porém o eu em 
relação de reciprocidade com outros indivíduos, isto é, eu e o outro, eu e tu. 

 
Mikhail Bakhtin (2010:407) 

 

A epígrafe que abre este capítulo vem enfatizar a relação de alteridade 

(sujeito/sujeito) que estabelecemos com os docentes do Ensino Médio que 

participaram da parte empírica desta pesquisa em Educação Química. As “ciências 

humanas, para Bakhtin, têm como objeto não apenas o homem, mas o homem que 

fala com outro homem, o homem que produz texto, e essa é sua especificidade” 

(GEGe, 2011, p. 11). 

  

Algumas interpretações feitas por Barros (2008) da obra Estética da criação verbal 

nos ajuda a entender a importância da alteridade no pensamento bakhtiniano.  

 

Deve-se observar em primeiro lugar que, se a concepção de linguagem de Bakhtin é 
dialógica, se a ciência humana tem método e objeto dialógicos, também suas ideias 
sobre o homem e a vida são marcadas pelo princípio dialógico. A alteridade define o ser 
humano, pois o outro é imprescindível para sua concepção: é impossível pensar no 
homem fora das relações que o ligam ao outro. Em síntese, diz o autor, “a vida é 
dialógica por natureza” (p. 28, grifos da autora).  

 

Ainda sobre alteridade, os estudos de Fenomenologia realizados no decorrer do 

mestrado em Educação proporcionaram contribuições para nossa própria percepção 

de pesquisadores. Além disso, tornaram pertinentes e constantes as seguintes 

reflexões: como nos colocar como sujeitos sem deixar que essa colocação ponha o 

mundo como grande objeto? Como encontrar tentativas de avançar além da ciência 

do “avental branco”, prisioneira do método? Quais as ousadias necessárias para 

desenvolver uma pesquisa na perspectiva do olhar encarnado? Ainda que seja difícil 

escapar dessa clivagem, passamos a refletir sobre nossa postura e atitude, tentando 

nos manter atentos à relação de alteridade que visa à triangulação eu, outro e 

mundo. 
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Assim partimos em busca de docentes do Ensino Médio que pudessem colaborar 

com a nossa pesquisa, sempre nos lembrando da questão da alteridade, ou seja, 

nos perguntando: como entrevistar os professores sem colocá-los na condição de 

objeto? 

 

 4.1. O percurso teórico-metodológico  

    
Utilizamos como caminho teórico-metodológico a análise do discurso ancorada na 

filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. Segundo Beth Brait (2007), embora 

Bakhtin não tenha formalizado proposta com a “designação análise/teoria dialógica 

do discurso” (p. 172) é possível esta ancoragem em seu pensamento. Nas palavras 

de Brait: 

 

Sem apresentar um conjunto de preceitos sistematicamente organizados para funcionar 
como perspectiva teórico/analítica fechada, as obras de Bakhtin, Voloshinov, Medvedev 
e outros participantes do que hoje se denomina Círculo de Bakhtin tem como 
embasamento constitutivo uma concepção de linguagem, de construção e produção de 
sentidos, necessariamente apoiada nas relações discursivas empreendidas por sujeitos 
historicamente situados. E, desde os primeiros textos aparecidos na década de 1920, ao 
contrário do que se fez voz corrente, esses estudos sinalizam alguns caminhos 
metodológicos (BRAIT, 2007, p. 173). 

 

De acordo com Pinhão e Martins (2000), pelo fato da análise do discurso “não 

consistir em um método, não existe apenas uma forma de se analisar o discurso, 

mas sim uma diversidade de formas”. As autoras consideram que “o uso da análise 

do discurso, quando pautado apenas na aplicação de categorias analíticas, fora de 

considerações de natureza sócio-histórica, equivoca-se e esvazia a teoria”. Como 

consequência disto, “ocorre uma espécie de apagamento do caminho percorrido 

pelo pesquisador para chegar às suas conclusões” (sem paginação). 

 

Tomamos a decisão de usar análise do discurso postulando nosso estudo, a 

propósito da relação que os docentes do Ensino Médio estabelecem com a ideia de 

integração dos três aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, 

teorias e linguagem química, nos conceitos da metalinguística de Bakhtin. 

Utilizamos, sobretudo, a compreensão bakhtiniana de apropriação do discurso do 

outro e, ainda, sua concepção de polifonia (ou multivocalidade das vozes sociais) 

que caracterizam as produções discursivas, devido ao interesse deste filósofo da 

linguagem pelo estudo da língua como interação social. Assim, entendemos que: 
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Cabe à análise do discurso correr atrás dos traços de diferentes naturezas que é 
necessário decifrar e reconstituir. Não se trata entretanto de atingir a verdade, os 
verdadeiros sentidos de um texto, ou de um conjunto de textos. Muito pelo contrário. [...] 
os sentidos produzidos por um texto, assim como os efeitos de sentido, só podem ser 
identificados a partir de determinados conceitos oferecidos pela fundamentação teórica 
que possibilita a leitura (BRAIT, 2007, p. 183, grifos da autora). 

 

De acordo com Rocha e Deusdará (2005), Bakhtin dirigiu críticas ao estruturalismo 

saussureano que colocava a linguística como ciência da expressão e de seus meios 

e indicou uma perspectiva discursiva.  Brandão (2005), por sua vez, ajuda-nos a 

entender que a linguagem não é neutra e nem indissociável do contexto histórico-

social.  

 

Bakhtin coloca [...] questões críticas ao conceito de língua da linguística estrutural pelo 
fato de ele não ser articulável nem com a história, nem com o sujeito, nem com uma 
prática social concreta. Sempre de uma perspectiva dialógica, concebe que práticas 
linguageiras socialmente diversificadas e contraditórias se inscrevem historicamente no 
interior de uma mesma língua (BRANDÃO, 2005, p. 63). 

 

Tal crítica bakhtiniana à linguagem como meio neutro pode ser encontrada na obra 

Questões de Literatura e de Estética: “a linguagem não é um meio neutro que se 

torne fácil e livremente a propriedade intencional do falante, ela está povoada ou 

superpovoada de intenções de outrem” (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100). Esta 

concepção de linguagem de Bakhtin já fora antecipada em sua obra Para uma 

Filosofia do Ato Responsável, quando disse: “historicamente a linguagem 

desenvolveu-se a serviço do pensamento participante e do ato, e somente nos 

tempos recentes de sua história começou a servir o pensamento abstrato” (1920-

24/2010, p. 84). 

 

Em contraste com a grande maioria dos filósofos, interessados na estrutura formal da 
língua, Bakhtin desenvolveu uma teoria da linguagem que toma como unidade de análise 
não mais sentenças gramaticais, mas o enunciado dialógico, compreendido como um elo 
na cadeia dos atos de fala e como unidade real da comunicação verbal. Ao contrário das 
orações, os enunciados são determinados pela alternância dos sujeitos falantes 
(SEPULVEDA e EL-HANI, 2006, p. 38). 

 

Fundamentados nessa vertente discursiva da linguagem apontada por Bakhtin e nos 

seu postulado “de que todo discurso traz vestígios de outros discursos” (SARFATI, 

2010, p. 87), voltamos ao conceito de apropriação. A apropriação ocorre em meio a 

conflitos de ideias alheias e ideias próprias, “da relação dialógica que se estabelece 

entre a palavra própria e a palavra alheia. [...] Para Bakhtin, a palavra se torna 
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“própria” quando é povoada com a intenção do falante, com o seu acento” (LEAL e 

MORTIMER, 2008, p. 217, grifos dos autores).  

 

Quanto à natureza da nossa pesquisa, esta é pautada em dados empíricos 

constituídos por entrevista semiestruturada com seis professores de Química do 

Ensino Médio.  As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas para realização 

da análise do discurso.  

 

O processo de construção do roteiro de entrevista foi balizado pela noção 

bakhtiniana de que as palavras ditas isoladas não carregam ou sugerem sentidos e 

significados concretos. Segundo Bakhtin, “em si mesmo, o significado de uma 

palavra (sem referência à realidade concreta) é extra-emocional” (BAKHTIN, 

1979/2010, p. 292, grifo do autor). Assim, elaboramos nossas questões norteadoras 

das entrevistas de modo a não repassar ao entrevistado a referência contextual e 

emotiva das palavras fenômenos, teorias e linguagem. O professor entrevistado 

precisaria revisitar suas vivências de formação docente para enunciar um discurso 

capaz de evidenciar sua apropriação. A semântica, que constitui a relação de 

sentidos e significados dos signos: fenômenos, teorias e linguagem, ficou aberta à 

realidade vivida de cada sujeito participante das entrevistas. Desta forma, evitamos 

dar direcionamentos que permitissem discursos sob medida para agradar nossa 

escuta. 

 

Como critério de escolha dos professores participantes das entrevistas, fez-se 

necessário colocar no roteiro a pergunta sobre participação do entrevistado em um 

dos três programas de formação continuada oferecidos pela SEE-MG 

(Promédio,1997; PDP, 2004 e Imersão, 2006/2007), momentos que contextualizam 

a discussão de inovação curricular em Química. Todavia, para não direcionar as 

respostas, tivemos o cuidado de perguntar aos entrevistados pela participação 

nesses programas sem detalhar qualquer acontecimento ocorrido nos mesmos.  

 

A questão sobre possibilidades, limites e dificuldades do ensino de Química baseado 

na ideia de fenômenos, teorias e linguagem objetivou nosso interesse em 

compreender as condições sociohistóricas do trabalho docente. Estas condições têm 

implicações na contextualização e na constituição do caráter polifônico e dialógico 
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dos enunciados dos professores. Tais condições também afetam diretamente o 

“grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, [o] grau vário de aperceptibilidade e 

de relevância” dados por esses docentes à ideia do tripé da Química (BAKHTIN, 

1979/2010, p. 294-295). 

 

Ainda orientados por Bakhtin, pela sua noção de interação dialógica (interação que 

ocorre em meio a tensões), tomamos o cuidado de, ao final das perguntas 

semiestruturadas, propor um momento para que os professores pudessem falar algo 

mais que, do ponto de vista deles, não havia sido contemplado no nosso roteiro de 

perguntas. 

  

De acordo com Gill (2002), a análise de discurso é usada quando uma pesquisa não 

se reduz a um instrumento de sondagem de opinião. Entretanto, ao utilizar 

entrevistas faz-se necessário uma problematização na elaboração das perguntas 

constituintes do roteiro. E, de acordo com Rocha e Deusdará (2005), a análise do 

texto discursivo das possíveis respostas deve ir além do conteúdo, ou seja, articular 

o contexto sociocultural e histórico. 

 

A transcrição dos enunciados dos professores nos consumiu certo tempo pela 

necessidade de estar atentos às entonações e ao modo da fala oral. Como avalia 

GILL (2002), “a transcrição não pode sintetizar a fala, nem deve ser “limpada”, ou 

corrigida; ela deve registrar a fala literalmente, com todas as características 

possíveis” (p. 244). Embora transcrever implique dedicação exaustiva, é neste 

momento que surgem algumas das intuições analíticas mais iluminadoras devido ao 

necessário engajamento com o material (POTTER, 1996 apud GILL, 2002). 

 

Dado o exposto sobre nosso caminho teórico-metodológico, e lembrando que os 

conceitos de apropriação, voz alheia, voz alheia própria, voz própria e vozes sociais 

(polifonia) postulam nossa leitura do discurso proferido pelos professores 

entrevistados a respeito dos aspectos constituintes do conhecimento químico, 

colocamos nossas contrapalavras aos seus enunciados. Nosso propósito é estudar 

a relação estabelecida entre os professores entrevistados e a ideia de articulação 

dos aspectos: fenômenos, teorias e linguagem a fim de compreender se houve ou 
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não apropriação dessa ideia pelos mesmos. Uma vez havendo apropriação, 

buscamos identificar como esses professores a enunciam.  

 

Gill (2002) e Voese (2004) problematizam sobre a limitação e imprecisão das 

apropriações que impossibilitam uma leitura única e verdadeira de um texto. Desse 

modo, o processo de análise de discurso permite entender que há limitações na 

leitura do analista. Em tal processo podemos nos deparar com opiniões diversas, ou 

seja, convergentes ou divergentes à nossa.  De acordo com Gill, toda linguagem é 

construída e construtiva. Para a autora, precisamos ser conscientes disso. Assim 

entendemos que a linguagem construída pela análise do discurso que realizamos, 

também, é construtiva na medida em que visa renovações, reconstituições e 

ressignificações. 

 

Ao desenvolvermos a análise de discurso buscamos considerar, também, o silêncio 

do entrevistado, haja visto que “onde há linguagem, há também silêncio” (LAPLANE, 

2000, p. 66).  

 

A elaboração da noção de silêncio na perspectiva discursiva tem consequências, 
ademais, para a concepção de linguagem. Se a Análise do Discurso contribuiu para 
difundir e expandir a concepção de que a linguagem não é transparente, mas opaca, 
polissêmica, habitada por múltiplos sentidos e vozes, indeterminada, a elaboração da 
noção de silêncio, por sua vez permite levantar suspeitas em relação às vozes que 
falam. Podemos, assim, prestar atenção ao fato que quando alguém fala, alguém cala, 
alguma coisa é silenciada (LAPLANE, 2000, p. 66). 

 

O universo para a escolha dos professores entrevistados foi a REE-MG, sendo 

nosso recorte geográfico, definido a priori, a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, cidade de Contagem, que se encontra sob a Jurisdição da 

Superintendência Regional de Ensino – SRE/Metropolitana-B. 

 

Um dos critérios para escolha desses professores é intrínseco ao objeto da 

pesquisa: ter participação em um dos momentos de formação continuada 

organizados pela SEE-MG no processo de elaboração e discussão da proposta 

curricular de Química. Como foram três principais encontros, o “Programa-Piloto de 

Inovação Curricular e de Capacitação Docente para o Ensino Médio” - Promédio 

(1997), o “Projeto de Desenvolvimento Profissional” - PDP (2004) e o programa 

“Educação Continuada de Professores: Estudos dos Conteúdos Básicos Comuns da 



69 
 

  

SEE-MG” ou “Imersão” (2006/2007), a princípio, seria possível formar três grupos 

distintos. Um quarto grupo se constituiria por professores que não participaram dos 

momentos supracitados, critério de contrapartida, a fim de polemizar o impacto da 

distribuição da referida proposta nas escolas. Nessa lógica, seriam entrevistados 

quatro grupos formados por dois professores, totalizando a amostragem.  Decidimos 

que ter a Habilitação em Química seria um critério comum exigido a todos os 

professores participantes desta pesquisa. 

 

Pensamos em nos orientar por supostas listas com nomes de professores para 

constituir a população de entrevistados.17 Procuramos a SRE/Metropolitana-B a fim 

de conseguir as referidas listas, contudo não tivemos êxito. Fomos encaminhados 

para a SEE-MG e lá deparamos com alguns problemas de ordem política. Segundo 

informações, não muito claras, a lista com nomes dos professores que participaram 

do Promédio (1997) teria sido extinta com as mudanças de governos; a lista dos 

professores que participaram do Imersão (2006/2007) nos foi passada incompleta, 

ou seja, contendo apenas os nomes dos professores que se comprometeram com a 

disseminação das discussões realizadas neste programa de formação continuada. 

Percebemos que há indícios de um desentendimento entre os consultores e o 

Estado sobre a maneira que se daria tal disseminação. Quanto à lista do PDP não 

conseguimos nem notícias de sua existência.  

 

Todavia, mesmo diante destes obstáculos, continuamos firmes à procura de outros 

meios para conseguir algum arquivo dos programas citados. Desse modo, foi 

possível conseguir a lista integral dos participantes do Imersão (2006/2007) com a 

Profa. Dra. Andréa Horta Machado, uma das consultoras deste programa e coautora 

da proposta curricular de Química. Essa lista contribuiu para identificar os 

professores e as respectivas escolas onde os mesmos atuavam em Contagem.  

 

De posse desta lista, acreditamos na possibilidade de formar, pelo menos, um dos 

grupos sugeridos anteriormente. Mas, mais uma vez, fomos tomados por obstáculos. 

                                                           
17

 A noção de universo e população encontra-se fundamentada nas ideias de Álvaro Pires, 
apresentadas no seu artigo: Amostragem e Pesquisa Qualitativa: ensaio teórico e metodológico, 
2008. 
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Encontramos situações adversas da condição docente, tais como: licença saúde, 

licença maternidade, remoção de lotação de exercício e exoneração para assumir 

funções melhores remuneradas. Sendo assim, partimos para o caminho 

fenomenológico e, como num tatear de uma bengala, saímos em direção às escolas 

de Contagem à procura de professores para colaborarem com nossa pesquisa. A 

garantia da formação dos grupos se deu através da pergunta contida no roteiro18 de 

entrevista: O(a) Sr./Sra. participou de um dos programas (Promédio, PDP ou 

Imersão) organizados pela SEE-MG? 

 

Além de todo nosso esforço para encontrar docentes que atendessem aos critérios 

pré-estabelecidos, nos deparamos ainda com o movimento de greve dos 

professores da REE-MG em campanha de valorização profissional. De acordo com o 

site19 do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais 

(SindUTE-MG), “a greve dos trabalhadores em educação foi deflagrada em 08 de 

junho último [2011] e, desde então, a categoria intensifica esforços na tentativa de 

abrir negociações com o governo do Estado, que se nega a implantar a Lei 11. 

738/08, que institui o Piso Salarial Nacional”. Como a greve se prolongou por 113 

(cento e treze) dias, tal fato intensificou as dificuldades da busca por professores 

dentro dos nossos critérios. 

 

Diante do exposto, não encontramos professores participantes do Promédio (1997) 

para entrevistarmos. Não obstante, recomendamos a leitura da tese de 

doutoramento de Leal (2003) que traz contribuições sobre a apropriação da 

inovação curricular de Química e da articulação do nosso objeto de interesse por 

professores participantes deste programa.  

 

Assim, nossa pesquisa realizou-se com três grupos distintos de professores, ou 

melhor, dois professores participantes do PDP (2004), dois professores participantes 

do Imersão (2006) e dois professores que não participaram de nenhum dos 

momentos organizados pela SEE-MG. A distinção entre os grupos de professores 

                                                           
18

 O roteiro de entrevista encontra-se anexo com as demais perguntas. (Anexo A, p. 141). 
19

 O endereço eletrônico do referido site é <http://www.sidutemg.org.br> Acesso em 05/10/2011 

http://www.sidutemg.org.br/
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entrevistados, sobre o mesmo assunto, possibilitou a triangulação dos nossos 

resultados.  

 

Para melhor visualização dos grupos de professores entrevistados, construímos o 

quadro seguinte: 

 

Quadro 2: Grupos de professores entrevistados  

 

 
GRUPO I 

 
Dois Professores que 

participaram do PDP “Projeto 
de Desenvolvimento 
Profissional” (2004) 

(Implantado nas Escolas-
Referência e Escolas 

Associadas) 
 

 
GRUPO II 

 
Dois Professores que 

participaram do “Imersão” 
Programa “Educação 

Continuada de Professores: 
Estudos dos Conteúdos 

Básicos Comuns da SEE-MG” 
(2006/2007) 

 

 
GRUPO III 

 
Dois Professores que não 

participaram de nenhum dos 
dois momentos (PDP e 

“Imersão”), organizados pela 
SEE-MG 

 
PDP, 2004:  

momento de retomada das 
ideias de Inovação Curricular 
de Química apresentadas em 

1997 

 
Imersão, 2006/2007:  

momento de estudos para 
compreensão da proposta 

curricular e aprofundamento 
dos conhecimentos de Química 

e da metodologia de ensino 
dessa ciência 

 

 
De 2008 aos dias atuais: 

distribuição do documento 
oficial da proposta curricular de 
Química nas escolas de Minas 

Gerais 

 

A cidade de Contagem, nosso recorte geográfico, palco do desenvolvimento da 

parte empírica de nossa pesquisa situa-se, como já dito anteriormente, na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Desse modo, o caminhar, fenomenológico, em 

busca dos professores, foi desafiador. Foram várias idas às escolas, pois quando 

não encontrávamos os professores de Química, tínhamos que voltar em outro dia e, 

às vezes, em outro turno. As escolas não forneciam número de telefone para entrar 

em contato com o professor, nem mesmo um endereço eletrônico (e-mail).  

 

O primeiro encontro com cada professor era para uma conversa de informações 

iniciais e persuasão e, neste encontro, marcávamos outro para realização da 

entrevista semiestruturada. Quatro entrevistas foram realizadas antes do início das 

aulas do turno da noite, nas escolas de atuação do professor entrevistado.   
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Um dos professores participantes relatou que já havia contribuído com uma 

pesquisa na área da Educação em que não se sentiu esclarecido dos fins da 

mesma. E que só participaria da nossa pesquisa por entender nossos objetivos. O 

primeiro encontro, com este docente, se deu no início da greve na educação, 

contudo, reconhecemos seu empenho em nos ajudar, pois ele voltou à escola, 

mesmo em período de campanha por valorização profissional, para participar da 

entrevista.   

 

Nas idas e vindas às escolas, ficamos sabendo que tinha uma professora que havia 

participado do PDP, mas que se encontrava de licença maternidade. Conseguimos o 

contato, desta professora, através de um colega de trabalho dela. A princípio 

evitamos procurá-la, devido ao estado de licença maternidade, contudo, em meio às 

dificuldades de encontrar professores dentro dos critérios já apontados 

anteriormente, e, ainda, devido ao curto tempo de uma pesquisa de mestrado, 

resolvemos entrar em contato com a referida professora. A mesma não hesitou em 

dar sua contribuição, então a entrevistamos em sua casa.    

 

A localização das escolas de atuação dos professores é diversa, duas situam-se na 

região central de Contagem, duas na periferia de Contagem e as outras duas 

situam-se na divisa de Contagem/Belo Horizonte. Nestas, duas últimas, os 

funcionários orientaram para não permanecer fora da escola devido ao alto índice de 

periculosidade da região. O acesso às escolas, devido ao trânsito, também foi muito 

difícil.  

 

4.2. Os discursos dos professores: vozes próprias e alheias 

  

Iniciamos nossa análise salientando que nosso referencial teórico nos coloca em 

situação de interação discursiva com os enunciados dos professores colaboradores 

dessa pesquisa. Vejamos nas palavras do próprio Bakhtin: 

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 
peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 
investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração exagerada, 
deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações da língua com a vida. 
Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); 
é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua (BAKHTIN, 
1979/2010, p. 264-265).  
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Fizemos a análise do discurso dos professores interessados na sua elaboração 

epistemológica sobre o conhecimento químico e seu ensino com foco na 

apropriação da ideia de integração dos três aspectos: fenômenos, teorias e 

linguagem. 

 

Apresentamos, aos professores, os três aspectos separados sem qualquer menção 

de palavras que pudessem sugerir a articulação ou integração entre eles. De certo 

modo, alguns professores falaram de uma articulação entre os fenômenos, as 

teorias e a linguagem e da importância da ideia de integrá-los para um ensino mais 

significativo para os educandos e, também, que contribua para diminuir a distância 

entre eles e a ciência Química. Contudo, nos enunciados dos professores, aparece, 

também, uma relação de situações que podem dificultar a prática diária do ensino a 

partir dessa articulação.  

 

Faraco (2009) discute a distinção, sugerida por Bakhtin, entre o saber das ciências 

naturais e o saber das ciências humanas: 

 

as ciências naturais constituem uma forma de saber monológico em que o intelecto 
contempla uma coisa muda e se pronuncia sobre ela, enquanto as ciências humanas 
constituem uma forma de saber dialógico em que o intelecto está diante de textos que 
não são coisas mudas, mas a expressão de um sujeito (FARACO, 2009, p. 43).   

 

Embora nosso objeto de interesse tangencie questões epistemológicas da Química, 

ou seja, de uma ciência da natureza, vale ressaltar que nossa análise situa-se no 

campo das ciências humanas, ou seja, na relação entre sujeitos. Não obstante, 

 

deve ficar claro que a atividade científica em qualquer área, como dimensão do universo 
da criação ideológica, produz texto e, portanto, é sempre uma atividade dialógica. O que 
Bakhtin procura destacar é um aspecto diferenciador que ele vê entre as ciências na 
relação com o objeto: uma relação monológica nas ciências naturais (porque o objeto é 
mudo) e uma relação dialógica nas ciências humanas (porque o objeto é o texto, a 
expressão de alguém) (FARACO, 2009, p. 43).   

 

Segundo Tardif (2011), nas pesquisas relacionadas com o professor é preciso 

“ultrapassar a visão epistemológica canônica do sujeito e do objeto” (p. 103), pois: 

 

O professor não é somente um “sujeito epistêmico” que se coloca diante do mundo numa 
relação estrita de conhecimento, que “processa” informações extraídas do “objeto” (um 
contexto, uma situação, pessoas, etc.) através de seu sistema cognitivo, indo buscar em 
sua memória, por exemplo, esquemas, procedimentos, representações a partir dos quais 
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organiza as novas informações. Ele é um “sujeito existencial” no verdadeiro sentido da 
tradição fenomenológica [...] uma pessoa completa com seu corpo, suas emoções, sua 
linguagem, seu relacionamento com outros e consigo mesmo (TARDIF, 2011, p. 103-
104). 

 

Voltando à noção de interação discursiva em Bakhtin, entendemos que nosso 

estudo dos enunciados dos professores é também discursivo, pois “Compreender é 

opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 

1929/1981, p. 135, grifos dos autores). 

 

Compreensão e juízo de valor. Compreender sem julgar é impossível. As duas 
operações são inseparáveis: são simultâneas e constituem um ato total. A pessoa 
aproxima-se da obra com uma visão do mundo já formada, a partir de um dado ponto de 
vista. Esta situação em certa medida determina o juízo sobre a obra, mas nem por isso 
permanece inalterada: ela é submetida à ação da obra que sempre introduz algo novo. 
Somente nos casos de inércia dogmática é que nada de novo é revelado pela obra (o 
dogmático atém-se ao que já conhecia, não pode enriquecer-se). Compreender não 
deve excluir a possibilidade de uma modificação, ou até de uma renúncia, do ponto de 
vista pessoal. O ato de compreensão supõe um combate cujo móbil consiste numa 
modificação e num enriquecimento recíprocos (BAKHTIN, 1992, p. 382). 

 

Deste modo, passamos a apresentar nossas compreensões do que falam os 

professores do Ensino Médio sobre a abordagem do conhecimento químico.  

 

Fizemos a transcrição do discurso dos professores entrevistados procurando não 

corrigir a linguagem coloquial. Utilizamos os marcadores e sinais desenvolvidos por 

Marcuschi (2000) para simbolizar alguns aspectos próprios da fala oral, conforme 

quadro anexo (Anexo C p. 143). 

 

Cada professor(a) entrevistado(a) assinou um termo de consentimento livre e 

esclarecido (conforme anexo B, p. 142) e recebeu um pseudônimo. Assim, os nomes 

que anunciaremos em sequência tratam de nomes fictícios. Os professores Darcy e 

Maria participaram do “Projeto de Desenvolvimento Profissional” - PDP (2004); os 

professores Anísio e Mário participaram do Programa “Educação Continuada de 

Professores: Estudos dos Conteúdos Básicos Comuns da SEE-MG” – Imersão 

(2006/2007); e os professores Cecília e Fernando não participaram de nenhum dos 

dois momentos, PDP ou Imersão, organizados pela SEE-MG.  
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4.2.1 O professor Anísio 

 

O professor Anísio leciona a disciplina Química há treze anos, atuando, sempre, nas 

três séries do Ensino Médio. Possui dois cargos efetivos de docência, sendo um em 

escola da REE-MG e o outro em escola da Fundação de Ensino de Contagem – 

Funec. Ele participou do programa “Educação Continuada de Professores: Estudos 

dos Conteúdos Básicos Comuns da SEE-MG” ou “Imersão”, realizado em Belo 

Horizonte no decorrer de 2006/2007. Além disso, sua formação inicial se deu na 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Anísio foi aluno do professor 

Mortimer que é um dos autores da proposta curricular de 1998 que destaca a 

integração dos aspectos: fenomenológico, teórico e representacional. Sua entrevista 

é marcada pela desenvoltura ao falar da ideia de articulação entre os três aspectos 

mencionados.  

 

Bom (+) quando eu fui pro Imersão é:: esses três aspectos eles: eles 

foram muito marcantes até mesmo porque é:: eu conheço o:: o Eduardo 

né: que:: que: que trabalhou lá na:: na UFMG (+) aliás eu acho que ele 

ainda deve trabalhar lá (+) o Fleury né? O Mortimer (+) Eduardo Fleury 

Mortimer que FOI meu professor na universidade e ele sempre pediu pra 

gente pensar MUITO a respeito né:: desses três aspectos (+) então 

quando eu cheguei no Imersão pra trabalhar (+) eu já até fui com essa 

ideia (+) olha: se tiver o pessoal da educação do grupo FoCo20 na UFMG 

(+) então com certeza eles vão sempre PEDIR pra gente pensar nesses 

três aspectos e sempre tentar reunir os três (+)  o máximo que a gente 

conseguir dentro da sala de aula (+) né? 

 

Anísio compreendeu bem a finalidade do Imersão em trabalhar os aspectos 

fenomenológico, teórico e representacional com os professores do Ensino Médio. No 

próximo fragmento, fala com certa familiaridade, povoando o discurso do Imersão 

com sua intenção: “a finalidade dessa/ de trabalhar essas ideias:: é sempre pra 

poder:: o assunto não ficar solto (+) ficar jogado”. 

                                                           
20

 FoCo é um projeto do Centro de Ensino de Ciências e Matemática – CECIMIG da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – FAE/UFMG, que atua na Formação 
Continuada de Professores desde 1996.  
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Bom:: é:: eu acredito que a finalidade dessa/ de trabalhar essas ideias:: é 

sempre pra poder:: o assunto não ficar solto (+) ficar jogado, (+) o que é 

muito simples a gente chegar na sala ah:: eu vô falar hoje sobre 

termoquímica (+) quanto que o meu aluno ouviu falar de termoquímica/  

até aquela primeira vez que eu falei a palavra termoquímica (+) ele nunca 

ouviu falar daquilo (+) e aí você começa a jogar pra ele a reação 

endotérmica (+) reação exotérmica (+) é:: energia de ativação (+) é:: 

entalpia de combustão (+) entalpia de formação (+) LEI DE HESS (+) ele 

nunca ouviu falar disso (+) então:: eu acredito que a finalidade né: que:: 

que o imersão tentou passar pra gente é justamente de APRO-XI-MAR do 

aluno a teoria (+) pensar num/ alguma coisa que você pudesse levar pra 

sala de aula e que ANTES de falar da teoria cê mostrasse/ olha só/ cê já 

reparou que  vos/ que: que isso aqui acontece no seu dia-a-dia (+) e  a 

partir daquela experiência/ ou até mesmo jogar pro aluno (+) olha:: vamos 

tentar discutir sobre:: um determinado assunto aqui (+) e tentar buscar na 

fala do aluno alguma coisa que você possa/ ENCONTRAR O 

FENÔMENO na fala do aluno  e começar a partir dali. 

 

Nesse fragmento, o professor Anísio nos remete ao conceito de polifonia de Bakhtin 

ao carregar em sua fala as vozes da universidade em que fez a Licenciatura em 

Química, a voz de seu professor de graduação (Eduardo Mortimer) e ainda as vozes 

do Imersão quando explicita suas tentativas de montar seus próprios módulos de 

aulas.  

 

Então:: quando eu tenho oportunidade de usar algum material/ o pouco 

que eu já montei e que:: quando eu montei eu cheguei a pensar na:: 

nesses três ASPECTOS (+) aí eu acho que a minha aula acaba 

CONTEMPLANDO esse:: esses três aspectos né? Mas:: é:: na maioria:: 

na maio/ na maioria das vezes né? COM CERTEZA NÃO. 

 

A apropriação do professor Anísio da ideia de integração dos três aspectos do 

conhecimento químico apresenta-se um tanto dissonante em dois momentos de sua 

enunciação, um referente à preparação das aulas em casa e o outro sobre sua 

atuação na sala de aula. Vejamos: 
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No primeiro momento, Anísio afirma: 

 

É:: como eu já disse pra você (+)  muitas vezes eu não consigo pensar 

assim dentro da sala de aula né? É:: talvez quando eu esteja em casa::  

planejando as minhas aulas de Power point é:: que eu gosto né: de 

dedicar a elas e:: e tentando buscar alguns exemplos/  ás vezes me VEM 

à cabeça: olha:: que: que meu professor falou lá na universidade quando 

eu estava AINDA num  processo de formação como professor (+) né? 

Que a gente tinha que pensar nesses aspectos do fenômeno (+) da teoria 

e da linguagem (+) né? Como que o fenômeno ocorre? Qual que é a 

teoria que per/ que a gente pode:: é/ propor pra poder explicar aquele 

fenômeno? COMO PASSAR essa teoria para os alunos? Né:: mas eu 

confesso que isso passa muito mais na minha cabeça quando eu tenho 

UM TEMPO PRA MIM pra planejar alguma aula (+) do que dentro da sala 

de aula (++) muitas vezes:: acontece outras coisas no: no: no dia-a-dia da 

sala de AULA que acaba que você:: passa BATIDO (+) Cê não consegue 

pensar isso.  

 

No segundo momento, ele diz: 

 

Bom: é:: eu tenho muita dificuldade de:: explicitar esse:: esses/ essas 

teorias né:  é:: quando eu tô lecionando pros meus alunos (+) a não ser  a 

linguagem química (+) eu até falo muito com eles que pra gente poder 

conseguir entender é:: o que o professor tá falando ou o que o livro está 

dizendo é muito importante a gente começar a ter a cultura da linguagem 

CIENTÍFICA (+) né? Então: é :: a linguagem é:: científica pra mim na 

Química são todas aquelas é:: formas de expressar  os determinados 

fenômenos que a gente tenta  mostrar para os nossos alunos através da 

escrita (+) né? Como uma transformação química (+) uma transformação 

física/  e mostrar pra eles QUAL QUE É A DIFERENÇA na escrita né: é:: 

desses fenômenos (+) pra poder representar isso (+) né? Então: a 

linguagem eu consigo perceber ela com mais facilidade né. 
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A dissonância percebida no discurso do professor Anísio é problematizada por ele 

ao tratar de possíveis dificuldades de um ensino de Química baseado nessa ideia de 

fenômenos, teorias e linguagem química. No texto seguinte podemos identificar a 

questão do tempo rígido, organizado em dois módulos semanais de hora/aula, a 

localização da escola e a situação sociocultural dos alunos.  

 

O próprio Imersão dizia/ o próprio programa dizia (+) isso é possível de 

ser feito tendo duas horas/aulas por semana (+) eu confesso e reconheço 

AQUI a minha dificuldade (+) eu NÃO CONSIGO fazer isso com duas 

horas/aula por semana (+) eu acho que o tempo É MUITO POUCO pra 

poder fazer isso (+) talvez eu esteja com a dificuldade de diferenciar ou 

discernir o:: que o Estado chama de superficial e de mais aprofundado (+) 

né? Mas com os meus alunos desta região AQUI que é claro que existe 

uma diferença entre o aluno de uma região periférica como nós estamos 

aqui na periferia da periferia (+) periferia de Contagem e periferia de Belo 

Horizonte  pra lá/ um aluno que talvez estudando num Estadual Central 

lá:: no centro de Belo Horizonte ou num Helena Guerra no Eldorado em 

Contagem (+) talvez né:: o nível Só-cio-cul-tu-ral possa inter:: 

INTERFERIR (+) né:  no:: no aspecto da aprendizagem do aluno e o 

PROFESSOR  LÁ con-si-ga achar uma maneira de aplicar isso que a 

gente aprendeu no Imersão (+) né? 

 

A problematização colocada por Anísio em relação à demanda dos alunos de uma 

escola de periferia e de uma escola central nos remete aos estudos de Nogueira e 

Nogueira (2006) sobre dois modos distintos do aluno se relacionar com a cultura 

escolar, a partir da teoria de Bourdieu. 

 

O primeiro modo, próprio dos dominantes, define-se por uma relação desenvolta, 
descontraída, fácil, elegante, segura, diletante, numa só palavra “natural”, com as obras 
culturais. Já o segundo tipo, próprio dos dominados, define-se por uma relação de tipo 
popular, caracterizada pela estranheza e pelo embaraço, o que desemboca numa 
relação tensa, laboriosa, árdua, esforçada, desajeitada, acanhada [...] com as obras da 
cultura (p. 89). 
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O professor Anísio demonstrou interesse em contribuir com a pesquisa, chegando a 

apontar sugestões para melhorias do ensino de Química, mas acaba vencido pelas 

limitações de um possível discurso autoritário do Estado. 

 

a gente teria que montar alguma maneira/ DE REPENTE ter dois 

professores (+) um professor PARA o laboratório (+) um professor PARA 

a sala de aula (+) aí cê dividia a turma (+) um professor ficava com uma 

parte da turma no horário/ na sala de aula (+) o outro descia pro 

laboratório pra mostrar:: aí:: o fenômeno pra metade da turma (+) aí numa 

outra oportunidade trocava né/ só que são aspectos que:: envolvem é:: 

coisas que estão fora da:: das possibilidades da escola (+) porque:: por 

exempl:: propor isso/ deveria contratar mais um professor/ são coisas que 

nem a direção da escola tem acesso (+) né? Quem determina o número 

de professores DENTRO da escola é: é a direção (+) mas com a 

Secretaria de Educação em cima (+) com a superviso/ a superintendente 

que vem aqui (+) que simplesmente/ olha nós vamos ter X alunos (+) 

então vamos precisar de X professores (+) vão ter que ter X salas de 

aulas (+) que vai ter que ter MIL X de alunos lá dentro da sala de aula (+) 

né? Então assim::  é:: vem a coisa IMPOSTA de cima pra baixo (+)  e aí 

pra gente fazer MI-LA-GRE (+) pra gente fazer SACRIFÍCIO (+) pra gente 

PEN::SAR uma forma de trabalhar esses aspectos/ confesso que:: acaba 

que o professor prefere ir pra coisa mais simples. 

 

Anísio relata um questionamento de um de seus alunos que nos faz pensar na sua 

dimensão epistemológica. Reconstruímos esta voz alheia como um questionamento 

ao ensino dogmático da Química. Parece até que o aluno conhece as críticas de 

Bakhtin ao dogmatismo (anulação de qualquer forma de diálogo), como citado 

anteriormente (BARROS, 1994, p. X-XI). Já a intervenção do professor Anísio nos 

permite retomar as discussões do próprio Bakhtin em sua obra Para uma Filosofia 

do Ato Responsável e da Fenomenologia de Husserl, quando estes tratam da 

problematização da cisão entre mundo da vida e mundo da ciência. Isto no ensino 

de Química talvez conduza os alunos à confusão entre o real e o representacional, 

com implicações epistemológicas e também ontológicas e axiológicas. Observemos: 
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você tem dificuldades de demonstrar pros alunos né: é:: esses conceitos 

(+) aliás:: DEMONSTRAR/ acho que não seria a palavra correta (+) mas 

um conceito tão abstrato você não tem nem EXPERIÊNCIA pra poder 

mostrar pra eles que AQUILO é algo real é factível (+) então: é:: em um 

determinado ano (+) um aluno chegou pra mim e falou assim “ Professor:: 

mas Química tem muito a ver com religião” (+) eu achei aquilo 

estranhíssimo (+) pra mim soou como uma coisa absurda e eu tive a 

maior curiosidade e:: perguntei pra ele (+) mas:: RELIGIÃO? O quê que 

tem a ver a Química com religião?/ “Ah:: professor tem que ter muita fé 

pra acreditar nessas coisas que você tá falando.” ((risos)) Por conta da 

abordagem que a gente faz/ cê fala de modelo atômico (+) de um mundo 

microscópico que você nunca vai poder mostrar pro seu aluno (+) que ele 

nunca vai vê e que foram através de EXPERIÊNCIAS que muitas vezes o 

máximo que você consegue fazer/ SE a escola tiver recursos (+) é 

mostrar através de um data show (+) de um Power point alguns vídeos 

mostrando a experiência de Rutherford (+) a experiência de Niels Bohr e 

as suas conclusões:: o que que eles pensaram (+) como eles pensaram o 

modelo atômico pra poder é:: explicar determinados fenômenos da 

natureza (+) então:: isso é muito abstrato (+) é extremamente abstrato. 

 

Voltemos à nossa análise sobre a dissonância presente no enunciado do professor 

Anísio para compreender sua apropriação da ideia de articular os três aspectos do 

conhecimento químico.  Embora haja tentativa de integrar os fenômenos, as teorias 

e a linguagem química no momento do planejamento das aulas, o próprio Anísio 

enuncia o verbo enfatizar ao tratar da linguagem química em seus relatos de 

vivência lecionando na sala de aula. Assim, o enunciado de Anísio mostra uma 

relação tensa e complexa com esta questão epistemológica. Ele diz que procura 

articular os fenômenos, as teorias e a linguagem no momento de elaboração dos 

módulos de suas aulas, contudo, devido à origem sociocultural de seus alunos, que 

apresentam relação embaraçada com a cultura escolar, suas aulas acabam 

centrando o ensino na linguagem química.   

 

Eu gosto de enfatizar a linguagem científica porque:: eu acho que ela traz 

um ganho pro/ pro professor na sala de aula (+) porque a leitura/ 
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interpretação (+) seja em qualquer área é muito importante (+) só que os 

nossos alunos/ se eles não souber o MÍNIMO de linguagem científica/ se 

nós professores: não cobrarmos UM POUCO MAIS deles o entendimento 

da linguagem científica (+) como é que você vai cobrar do seu aluno uma 

interpretação (+) por exemplo de uma transformação química através de 

uma equação (+) então: com certeza a linguagem científica no meu dia-a-

dia:: ela é muito mais cobrada (+) ela é muito mais CITADA (+) a palavra 

linguagem científica/ VOCÊS TEM QUE APRENDER A ESCREVER (+) A 

REPRESENTAR os fenômenos químicos através da linguagem científica 

(+) né? Isso é muito mais enfatizado na sala de aula POR MIM do que o:: 

o conceito de cinética química (+) o conceito do/ de eletroquímica (+) é:: 

pros meus alunos (+) né? Então:: a linguagem científica (+) ela é mais 

trabalhada (+) com certeza (+) por mim nas minhas aulas. 

 

Mais uma vez, o discurso do professor Anísio revela uma tensão entre o que 

apropriou sobre um ensino de Química baseado na ideia de integração de 

fenômenos, teorias e linguagem (que ele já deixou claro que precisa tentar reuni-los 

o máximo que conseguir) e a aplicabilidade na escola.  

 

A aplicabilidade NA ESCOLA já é uma coisa diferente porque depende de 

outros fatores daqui (+) principalmente do professor (+) porque:: assim/ 

hoje se você quiser é:: dá uma aula de laboratório né: você tem que 

rebolar (+) porque as turmas tão muito cheias (+) elas/ eu tenho turma 

aqui de/ a::  a turma com o maior número de alunos que eu tenho aqui/ 

são quarenta e nove alunos (+) né? São QUARENTA E NOVE alunos (+) 

a gente sabe que quarenta alunos num laboratório não/ não têm 

condições (+) né? A escola tem um laboratório de ciências (+) mas 

comporta ali uns dez alunos (+) então teria que mexer com a estrutura da 

escola (+) e a gente quando COMEÇA a propor uma coisa que mexe 

muito com a estrutura da escola (+) que mexe com OUTRAS PESSOAS 

além de você né: é:: com o ANDAMENTO da:: do/ normal da escola/ isso 

vai mexer com o cotidiano da escola (+) a gente sente que as pessoas 

tem um pouco de:: dificuldade de fazer isso (+) Né? 
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A respeito da formação continuada, mais precisamente do Imersão, Anísio faz uma 

avaliação positiva. Todavia, este professor coloca algumas restrições à forma em 

que foi organizada a disseminação desse curso de formação. Todos os professores 

participantes do Imersão deveriam ser  multiplicadores das discussões ocorridas 

neste curso, de formação continuada, para seus pares da escola em que atuam e 

das escolas vizinhas. Contudo, parece que faltou motivação, por parte, do Estado e 

interesse, por parte, dos professores para a realização da disseminação. Segundo 

Anísio, há alguns casos, na REE-MG, em que os professores de Química não são 

habilitados, o que poderia justificar o desinteresse dos mesmos.  

 

Eu fui:: eu fui um dos: dos professores que:: aqui da escola/ eu fui 

representando a escola no Imersão (+) fiquei lá um mês (+) achei que foi 

muito bacana (+) mas não gostei da forma como/ que o Estado queria que 

fizesse a disseminação do conhecimento lá do Imersão (+) porque NÓS 

seríamos os disseminadores quando chegasse aqui na escola (+) eu acho 

que o MÁXIMO que eu consegui FAZER foi é:: passar toda perspectiva 

do:: do Imersão pra  MINHA COLEGA de trabalho AQUI da escola (+) 

Porque/ a ideia era boa (+) a ideia era de convidar os professores de 

Química da região/ das escolas que nós temos aqui perto da escola X (+) 

como [cita três escolas vizinhas] e chamar esses professores de Química 

pra vim receber né:: esse conhecimento que eu adquiri lá (+) Eu ira 

montar um:: um projeto pra poder disseminar o que foi passado no 

Imersão (+) aqui na escola (+) né? Mas ai entra outros aspectos (+) a falta 

de interesse de alguns profissionais/ alguns profissionais da nossa área 

da Química:: a gente sabe que nem são/ nem sempre são professores de 

Química (+) então pra ele se deslocar da sua casa no sábado de manhã e 

vim aqui na escola X pra escutar um professor que teve lá no Imersão/ o 

interesse foi:: foi “PIFFLE” (+) eu não consegui capitar nem um professor 

(+) fiquei até um pouco frustrado com isso (+) né? Mas enfim (+) a gente 

tem que passar por cima desses problemas também.   
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4.2.2 O professor Darcy 

 

O professor Darcy fez Licenciatura Plena em Química em uma instituição federal e 

cursou outra graduação em instituição particular. Trabalha com as três séries do 

Ensino Médio em uma escola da REE-MG onde é concursado e efetivo. Além da 

docência, atua na área propiciada por sua outra graduação.  A princípio, Darcy não 

se lembra de ter participado de algum dos seguintes programas de Formação 

Continuada: “Programa-Piloto de Inovação Curricular e de Capacitação Docente 

para o Ensino Médio” - Promédio (1997), “Projeto de Desenvolvimento Profissional” 

– PDP (2004) e “Educação Continuada de Professores: Estudos dos Conteúdos 

Básicos Comuns da SEE-MG” ou “Imersão”, (2006/2007). Todavia, no decorrer de 

sua entrevista, ficou claro que este professor participou do “Projeto de 

Desenvolvimento Profissional” – PDP (2004).  

 

Perguntamos a Darcy: Você participou do Programa Promédio, PDP ou Imersão? 

 

Não. Não participei [...] Nenhum deles. 

 

Ao final da entrevista, consideramos necessário voltar a esta questão e enunciar o 

nome por extenso dos programas apresentados a Darcy para ver se, deste modo, o 

ajudaríamos a lembrar de alguma coisa.  

 

(++) Pela Secretaria de Educação eu fiz alguma coisa: isso: tem uns/ 

deve ter sido em 2004 (++) 2003/ 2004 (+) NÃO sei que tipo de 

PROGRAMA foi (+) a essa altura do campeonato eu já não me lembro (+) 

mas:: mas eu sei que eu fiz alguma coisa [...] Eu fiz aqui:: no Helena 

Guerra/ na escola Helena Guerra [...] Nós tra/ na época a gente tratava a 

questão do ensino e aprendizagem da Química na: na:: na sala de aula 

(++) como é que ele chamava? ((balbuciou em voz baixa)) (+) não Dayse. 

 

Os anos 2003, 2004 coincidem com o período de realização do PDP, o Programa de 

Desenvolvimento Profissional que foi desenvolvido nas diversas regiões de Minas 

Gerais. Com base nesta análise fizemos a inferência: Dois mil e três ou dois mil e 

quatro não era esse Projeto de Desenvolvimento Profissional? PDP? 
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(+) Provavelmente (+) tava a cargo de um/ quer dizer:: não/ num sei te 

dizer::/  tava a cargo do:: do/ de um órgão:: PÚBLICO federal (+) [...] 

mas:::/ sei que dizia a respeito ao ensino da Química. 

 

Decidimos enunciar alguns dados próximos do nosso objeto de pesquisa. 

Perguntamos a respeito da possível existência de alguma ideia de proposta 

curricular de Química ou se havia algum documento oficial, nessa linha, sendo 

discutido. Mas, deparamos mais uma vez com a incerteza de Darcy. 

 

(+) Tinha sim (+) eu acredito que tinha alguma coisa assim sendo 

discutida (++) mas não adianta você me apertar porque nessa altura do 

campeonato não vai sair mais nada ((risos)). 

 

Voltando ao início de nossa entrevista, apresentamos os três aspectos do 

conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem química como palavras 

isoladas, buscando analisar possíveis articulações, destes, no enunciado de Darcy. 

Perguntamos o que os fenômenos, as teorias e a linguagem química significam para 

ele. Parece notável que tais aspectos soam como palavra alheia em seu discurso.  

 

(++) Fenômenos:: teoria e linguagem química. (++) (++) (++) Ai/ me 

esclarece uma coisa (+) de que tipo de fenômeno nós tamos falando? 

Fenômenos químicos ou fenômeno relacionado AO aprendizado da 

Química? 

  

Então, enfatizamos: Fenômeno químico. O FENOMENOLÓGICO da Química. 

 

(++) (++) (++) A pergunta é bastante::/ complexa (+) há muito que a gente 

falar sobre isso (+) mas:: a Química é uma ciência que tá presente (++) 

basicamente em todos os ramos (+) em todas as atividades HUMANA (+) 

mas que:: (++) PRATICAMENTE NINGUÉM VÊ (++) nós somos 

TOTALMENTE dependendo/ é dependente da Química (+) mas as 

pessoas não conseguem per-ce-ber isso (++) Isso é um fenômeno/ eu 

diria que um fenômeno intrínseco (+) DIFÍCIL da gente é:: trabalhar  ele 
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(+) difícil da gente é:: consegui é:: tirar esse/ essa ideia do:: do: do 

pessoal de um modo geral (++) aí vamos pra outra (+) a outra é? 

 

Mais uma vez precisamos completar: Teorias, o TEÓRICO. 

 

(++) Já a teoria da Química (++) ela segue um pouco na:: na questão da/ 

do:: do fenômeno (++) o teórico/ da/ a:: teoria química (+) ela sofre um 

pouco por parte:: do nosso modo de vida (+) é:: eu diria assim dum:: 

duma discriminação (+) ela é sempre colocada é:: às escuras (+) à 

encoberta (+) não sei se você tá entendendo o que eu tô falando (+) ela é 

sempre deixada de lado e as pessoas tem dificuldade de enxergar (++) 

isso:: PREJUDICA bastante o ensino (+) aí nós vamos pra? 

 

E novamente o ajudamos a lembrar dos aspectos: linguagem química, o aspecto 

SIMBÓLICO da Química (fragmento de uma fala da pesquisadora). 

 

(++) (++) (++) A linguagem da Química pra mim que sou professor de 

Química é MUITO SIMPLES (+) MUITO FÁCIL (+) mas é:: da forma como 

é colocada (+) NÃO É muito fácil (+) é:: ela depende de outros conteúdos 

(+) depende de entendimentos que:: normalmente não tá só embutido na 

Química (+) né? É um::/ tem um inter-relacionamento e isso é:: se a gente 

num tem uma AJUDA externa/ é difícil a gente expor isso com clareza (+) 

então é um assunto complicado. 

 

Torna perceptível que ao falar dos três aspectos, que são o cerne da nossa 

pesquisa, Darcy fala com desconhecimento ou pouca intimidade, pedindo para 

repeti-los. Chega a pedir um papel para anotá-los. “Espera aí, cita os aspectos, 

aspecto (+) fenomenológico:::” 

 

O enunciado do professor Darcy mostra uma relação alheia com a ideia de 

integração dos aspectos constituintes do conhecimento químico: fenômenos, teorias 

e linguagem. Algumas vezes, notamos que ele se ausenta da discussão proposta e 

caminha para a caracterização de uma forma geral de lecionar, falando de suas 

aulas e da condição estrutural da escola em que trabalha. 
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(++) (++) (++) Quando eu tento trabalhar os três conceitos:/ fenômeno (+) 

teoria e linguagem:: como eu faço? E/ bom (+) a forma de se fazer é uma 

só (++) é no quadro e através da exposição das teorias e resolução de 

exercícios (++) e vez ou outra com a ajuda do:: do:: do/ da figura do livro 

(+) do material didático que/ do jeito que eu trabalhei nesses últimos onze 

anos/ praticamente nos últimos:: três:: quatro/   que nem esse material 

chegou pra gente trabalhar e:: daí vai desta forma (+) trabalhando com as 

teorias (+) expondo no:: no quadro e:: tentando a resolução de exercícios 

[...] então foi/ é:: feito com LIVRO (+) quadro (+) giz (+) depois resolução 

de exercício e:: é:: (++) dessa forma que se deu o ensino da Química em 

todo esse tempo. 

 

Segundo Bakhtin, conforme citado anteriormente, a apropriação da palavra, de um 

discurso se dá quando há acentuação e dominação expressiva do falante. Voltemos 

à citação: 

 

A palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” quando o falante 
a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso torna-
a familiar com sua orientação semântica e expressiva. Até o momento em que foi 
apropriado, o discurso não se encontra em uma língua neutra e imparcial (pois não foi do 
dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está nos lábios de outrem, nos contextos 
de outrem e a serviço das intenções de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado 
e feito próprio (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100).  

 

Assim, de acordo com o conceito bakhitiniano de apropriação, percebemos a 

ausência de acentuação própria no enunciado do professor Darcy a respeito da 

articulação dos aspectos constituintes do conhecimento químico.  

 

Ao entrevistar o professor Darcy deparamos com longos períodos de silêncio que 

ultrapassavam o tempo que poderia justificar pausas para elaboração de sua fala. 

Este silêncio nos direcionou à busca de literatura que subsidiasse nossa análise. 

Contudo: 

 

São poucos os trabalhos que enfocam o silêncio como tema e poucos também, os que 
teorizam sobre ele. Algumas abordagens, como a etnografia da comunicação, discutem 
suas possíveis funções. Segundo os autores, o silêncio significa, intervém na 
estruturação de situações, possui conteúdo proposicional ou não, inclui gestos ou não. 
Ele pode também expressar significado gramatical, pode ser simbólico ou convencional. 
O silêncio pode ter valores positivos, indicando maior entendimento ou intimidade; ele 



87 
 

  

pode não ser apenas uma ausência de palavras, mas uma presença ativa e realizar a 
necessidade defensiva de evitação. (LAPLANE, 2000, p. 64). 

 

Será que o silêncio de Darcy significa uma evitação? Sua entrevista constituiu uma 

interação não consensual? Laplane nos ajuda a refletir sobre essa interação não 

consensual a partir das ideias de Bakhtin: 

 

A noção de interação que se deriva das ideias de Bakhtin extrapola a presença material 
dos participantes, a ideia de encontro e a de intercâmbio verbal. Ela admite também a 
possibilidade de que a interação não seja consensual, distanciando-se, dessa maneira, 
do conceito que a considera como essencialmente bem-sucedida (p. 66). 

 

No fragmento seguinte, o Professor Darcy pede para extrapolar as discussões 

sugeridas no roteiro da entrevista, talvez nossa interação discursiva tenha ocorrido 

de modo não consensual.  

 

(++) (++) Sinceramente falando (+) da forma como a gente tá:: levando a 

situação (+) eu sou meio descrente (+) nós tamos falando aqui dum: do 

Ensino da Química (+) da Química em si (+) mas: a:: a questão ela num tá 

é: é: é:: é contida só nisso (+) ê: esse universo é bem maior do que o que 

a gente tá discutindo aqui [...] a gente tem que/ extrapolar um pouco (+) a 

gente tem que sair um pouco FORA disso que cê tá me perguntando 

AQUI pra poder a gente vê o qual?/ o quê que sobra pra gente de 

possibilidades e de limites. 

 

Ao pedir para extrapolar o assunto proposto em nossa entrevista, Darcy 

problematiza alguns limites e algumas dificuldades relativas a questões externas que 

considera de relevância para um ensino de qualidade. Aqui, Darcy fala em tom de 

voz própria e de voz alheia-própria, parece às vezes discursar polifonicamente o 

desejo de uma categoria de profissionais. 

   

A escola que eu trabalho não fornece material/ NÃO FORNECEU material 

didático o ano passado pra min/ pras minhas turmas (+) primeiros (+) 

segundos e terceiros anos (+) ESTE ano NÃO está fornecendo material 

didático (+) e aí eu vou trabalhar com o quadro e giz (+) mas esse não é 

só o:: o X da questão (+) é:: não é só um/ uma das faces do:: do problema 
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(+) o problema aí é BEM MAIOR [...] A:: a questão do ensino e 

aprendizagem ela tá relacionada com mais coisas (+) primeiro tem um:: 

um: um/ uma questãozinha AÍ que é a questão da VALORIZAÇÃO DO 

PROFESSOR (+) o professor hoje trabalha em condições precária/ a 

maior parte do:: do/ dos professores trabalham em condições MUITO 

precária (+) parece que as autoridades num se deram conta de/ disso 

ainda (+) e ISSO acaba provocando e aumentando aquela questão da 

SINTONIA do professor com o que ele realmente precisa de fazer. 

 

Além de mostrar-se preocupado com as condições precárias da escola pública e 

com a negligência em relação à valorização do professor, Darcy preocupa-se 

também com a evasão escolar e com o apoio familiar dos alunos. Sua 

problematização enfatiza uma análise estrutural da escola pública, da questão dos 

investimentos governamentais e da diversidade de demanda dos alunos que a REE-

MG atende. 

  

eu diria que a maior parte/ a GRANDE parte do alunado de hoje são filhos 

de pessoas que SEQUER tem aquela cultura que ele no momento tá 

tendo (+) que é (+) no caso:: o segundo grau (+) QUANDO ele ((o aluno)) 

precisar de fazer um trabalho em casa (+) fazer uma pesquisa em casa 

(+) fazer qualquer tipo lá/ meu/  ô/ ou qualquer tipo de atividade intelectual 

LÁ (+) ele vai estar so-zi-nho e muitas vezes pelo:: é:: o/ a cultura que tem 

OS PAIS (+) ele SE QUER vai ter um INCENTIVO (+)  “não:: vai enfrente 

(+) procura (+)  tem um pouco de paciência (+)”/ a primeira dificuldade 

que ele tiver na busca ali (+) da:: da:: da/ do:: (+) da:: da: do/ de fazer o 

trabalho (+) de completar sua atividade (+) ele vai acabar desistindo (+) e 

no ele desistir:: ele vai acabar gerando o maior trabalho para o professor 

dentro da sala de aula (++) as possibilidades então:: ficaram BASTANTE 

é:: diminutas (+) se eu aluno (+) é:: vier duma família a onde ela já tem 

uma certa nível/ um certo nível cultural (+) aí as possibilidades acabam 

mudando (+) mas aí:: quando você chega numa escola (+) você acaba é:: 

por esbarrar em determinados conceitos da SOCIEDADE que não te 

permite você se quer selecionar aquele aluno que TEM vontade e quer IR 

um pouco mais adiante (+) e:: aquele outro que tá com essa IMENSA  
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dificuldade que PRECISARIA de uma ajuda/ ele NÃO encontra essa ajuda 

na unidade a onde ele estuda e nem tão pouco na família e vai lá/ e 

acaba:: ele:: desistindo ô: ô/ ou simplesmente o professor tendo que 

BAIXAR o NÍVEL da aula (+) pra poder num vê o seu aluno indo embora 

(+) saindo da escola LITERALMENTE. 

 

O enunciado do professor Darcy, referente à bagagem cultural dos pais dos alunos 

como aspecto que pode influenciar o sucesso ou o fracasso escolar de seus filhos, 

parece carregar a voz da teoria bourdieusiana no que diz respeito à relação 

família/educação/escola: 

 

é necessário descrever os mecanismos objetivos que determinam a eliminação contínua 
das crianças desfavorecidas. Parece, com efeito, que a explicação sociológica pode 
esclarecer completamente as diferenças de êxito que se atribuem, mais frequentemente, 
às diferenças de dons. A ação do privilégio cultural só é percebida, na maior parte das 
vezes, sob suas formas mais grosseiras, isto é, como recomendações ou relações, ajuda 
no trabalho escolar ou ensino suplementar, informação sobre o sistema de ensino e as 
perspectivas profissionais. Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por 
vias indiretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistemas de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, as atitudes face ao 
capital cultural  e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob os dois 
aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças 
diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito (BOURDIEU, 
2010, p. 41-42). 

 

Notamos que Darcy falou com mais entonação depois que pediu para extrapolar 

nosso roteiro de pesquisa. Ao final, ainda, disse que não podemos fechar os olhos à 

complexidade da questão educacional para tratar do ensino de Química em si. 

 

Aí o nossa/ nossa situação é essa (+) CLARO que por conta de todas 

essas dificuldades a gente não vai desistir (+) mas:: que a situação é 

MUITO DIFÍCIL ah:: isso com certeza é (+) com certeza (+) e: é:: nós 

vamos/ vê a questão do:: do: do ensino e aprendizagem da QUÍMICA (+) 

mas a gente NÃO pode fechar os olhos ao inter-relacionamento que isso 

tem com a vida do aluno fora da sala de aula (+) com a SOCIEDADE de 

um modo geral e com o jeito de governar que o nosso PAIS tem hoje em 

dia. 
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4.2.3. A professora Cecília 

 

A professora Cecília fez a Licenciatura em Química em universidade particular. Esta 

professora faz parte do grupo de professores que não participou de nenhum dos 

momentos de formação continuada oferecidos pela SEE-MG, como: PDP ou 

Imersão. Cecília leciona Química há doze anos, embora tenha concluído a 

graduação no ano de 2010. 

 

Tem DOZE ANOS que eu leciono Química (+) eu comecei a trabalhar 

com Química ASSIM que eu sai do Ensino Médio (+) é:: na época é:: o/ 

no Estado podia ser/ qualquer um podia dar aula de qualquer coisa (+) 

né? Hoje ainda continua assim (+) mas continua bem menos (+) aí eu sai 

do Ensino Médio:: POR uma coincidência/ uma antiga coincidência 

mesmo (+) eu sai do Ensino Médio e a minha PRIMA que é diretora de 

uma: de outra escola que eu trabalho é:: tava: tava/ ela era::/ NA ÉPOCA 

ela era vice diretora:: na época (+) e tava precisando de professor de 

Biologia (+) de Química (+) de Física e aí ela sabia que eu tinha:: formado 

em Química INDUSTRIAL (+) porque eu fiz Química INDUSTRIAL no 

Ensino Médio (+) daí:: ela me perguntou se eu tinha interesse em tá 

dando aula é::/ a primeira coisa que eu perguntei foi (+) posso é:: posso 

ir:: se eu gostar eu continuo (+) mas se não gostar eu posso parar? Ela 

falou assim:: “não:: cê tem toda liberdade de continuar ou não” e assim/ 

na ÉPOCA/ eu acho também porque eu tava ADOLESCENTE na época 

(+) também (+) tinha acabado de sair do Ensino Médio (+) eu achei 

AQUILO uma coisa muito interessante (+) eu achava lindo (+) né? Porque 

eu era:: praticamente da mesma idade que os meninos que eu dava aula 

pra ELES e assim:: eles tinham um RES-PEI-TO (+) sabe? E um BRILHO 

nos olhos (+) assim:: TÃO GRANDE que eu ficava assim:: gen::te é isso 

que eu quero pra minha vida e:: só que:: se eu fosse voltar atrás: HOJE 

eu não faria (+) sabe? Porque eu larguei uma faculdade de FARMÁCIA 

pra poder:: fazer QUÍMICA (+) então: é:: é complicado ((risos)). 

 

Cecília trabalha em duas escolas da REE-MG e vivencia realidades distintas, pois 

em uma das escolas não tem a disciplina Química no terceiro ano e na outra escola 
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não tem a referida disciplina no segundo ano. Desse modo, leciona nas três séries 

do Ensino Médio, ou seja, em uma escola trabalha com primeiros e segundos anos e 

na outra com primeiros e terceiros.  

 

Eu sempre trabalhei com os três anos de Química (+) SE:: for considerar 

mais:: assim::/ eu acredito que seja nos primeiros anos. Porque:: igual:: 

por exemplo AQUI na escola X não tem aula de Química no terceiro e lá 

na escola y (+) devido à mudança de carga HORÁRIA:: (+) lá na escola y 

que eu também trabalho não tem Química no segundo ano (+) então se 

eu fô/ (+) é analisando assim pela/ pelas escolas que eu trabalho foi mais 

primeiros e terceiros anos. É:: enfim/ (+). 

 

Embora Cecília não acentue, no sentido bakhtiniano, a integração dos aspectos 

constituintes do conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem, que é o 

cerne da nossa pesquisa, seu enunciado traz preocupações relevantes para o 

ensino de Química, bem como: a questão do cotidiano, do lúdico e do sentido.  

 

Eu:: eu prefiro trabalhar/ igual eu te falei antes (+) eu prefiro trabalhar com 

eles ((os alunos)) (+) com coisas mais é:: DÁ VIDA DELES (+) da vivência 

deles (+) que eles tem:: tem CONDIÇÕES de tá visualizando isso (+) 

porque senão fica:: fica uma aula muito abstrato (+) uma coisa muito (++) 

muito sem SENTIDO pra eles (+) então muitas vezes assim/ eu:: eu fico 

até muito SURPRESA porque a maioria dos meus ex-alunos ficam assim: 

“nossa! professora (+) eu adoro Química (+) hoje eu gosto mais de 

Química do que tudo [...] Tem essa coisa do lúdico (+)  também (+) que é 

muito interessan::te né? Os meninos/ mesmo eles já sendo:: (++) 

adolescentes no caso né? Os meninos do Ensino Médio já são 

adolescentes (+) mas eles gostam muito de:: de coisas/ de 

BRINCADEIRAS assim:: de coisas mais lúdicas (+) eles adoram fazer 

CAÇA palavras (+) cruzadinha (+) sabe? ELES GOSTAM DE FAZER 

ESSE TIPO DE COISA (+) são coisas que BRINCA com:: com  parte da 

Química. 
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A falta de oportunidade de participar dos momentos de discussão e elaboração da 

proposta de inovação curricular de Química (PDP e/ou Imersão) que enfatizaram a 

integração dos fenômenos, das teorias e da linguagem como forma de abordagem 

do conhecimento químico, nos ajuda a entender a palavra alheia no enunciado de 

Cecília. Segundo Bakhtin é preciso um contexto sociohistórico para que a palavra 

alheia possa ser familiarizada e tornada palavra própria, um já dito, pois não 

encontramos as palavras carregadas de sentido fora de contexto.   

 

Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em uma língua neutra 
e imparcial (pois não foi do dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está nos lábios 
de outrem, nos contextos de outrem e a serviço das intenções de outrem: e é lá que é 
preciso que ele seja isolado e feito próprio (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100).  

 

Com base no conceito de apropriação de Bakhtin, que requer contextualização da 

palavra, de um discurso para que sejam tornados próprios, acentuados com 

intenções do enunciatário, é possível perceber que Cecília discute os aspectos do 

conhecimento químico de forma alheia e sem relacioná-los.  

 

Fenômenos são transformações, né? As transformações que acontecem 

independente/ de serem químicos ou não, né? Então todo fenôm/ AGORA 

NA QUÍMICA são aqueles fenômenos que acontecem, físicos ou então 

químicos, que:: que acontecem na natureza. Ai você perguntou 

fenômenos (+).  

 

Então completamos: teorias e linguagem química. Na sequência, Cecília trata o 

aspecto teórico como aulas teóricas e conteudistas que se opõem às aulas práticas. 

 

As teorias são meio furada (+) sabe? Eu num:: num sou muito ABERTA 

às teorias DA Química (+) não. Apesar de algumas teorias/ elas SEREM/ 

né? Verídicas e tudo (+) mas/ cê tá/ é:: trabalhando com aluno:: ainda 

mais com aluno do Ensino MÉDIO que tem é:: acesso a computador hoje 

em dia (+) né? Tá tudo BEM/ bem AVANÇADO (+) cê ficar trabalhando 

com teoria pra eles/ eles assim/ NUM GOSTAM NUNCA (+) eles gostam 

de coisas mais prática (+) e linguagem química:: é:: num sei/ eu acho que 

é:: aquilo que/ é/ pra quê que a Química/ nos dias de hoje (+) eu acho que 
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é pra quê que a Química se DISPÕEM a: a:: melhorar  (+) a ajudar (+) 

entendeu? Na vida das PESSOAS. 

 

Como já foi dito, anteriormente, o enunciado da professora Cecília enfatiza a 

questão do cotidiano dos alunos. Ela diz que tenta trabalhar algumas aulas práticas 

voltadas para o dia-a-dia deles. Fala também de uma contribuição para aulas mais 

interessantes a partir do uso de computadores em sala de aula, chegando a dar 

indícios da necessidade de distribuição de note books entre os professores.  

 

Assim:: o que a gente tenta fazer é dar algumas aulas prá::ticas (+) né? 

pra:: pra: pra tá mostrando pra eles algumas situações práticas (+) mas às 

vezes a prática também/ eles ficam com a cabecinha meio PERDIDA 

porque as coi/ cê tem que pegar uma prática que seja o mais voltado pro 

dia-a-dia deles (+) se for mais voltado pro dia-a-dia deles (+) eles acham 

bem mais interessante (+) agora:: se for uma prática que não tem muita 

coisa a ver com/ com a VIDA deles (+) com o dia-a-dia deles (+) eles já 

ficam assim: “nossa:: tô meio perdido nessa relação que a professora 

falou de tal/ de determinado assunto (+) mas aqui eu fiquei meio perdido” 

(+) porque isso não tem/ pra/ PRA ELES não tem nada a ver (+) se fosse 

uma coisa MAIS prática teria (+) então assim:: aula PRÁTICA é:: (++) 

questão  de:: de computador também: porque eu acho que computador É 

um instrumento muito importante (+) ainda mais pra gente que é:: é 

PROFESSOR é extremamente importante (+) eu acho que TODOS nós 

deveríamos ganhar um note book (+) ter acesso ao note book (+) pra 

gente poder tá TRABALHANDO com eles em sala de aula (+) tá/ e ter 

uma aula mais interessante. 

 

Este fragmento do discurso da professora Cecília, no que tange à contextualização 

do ensino e sua proximidade com o dia-a-dia dos alunos, nos remete à terceira 

atribuição de Gabel sobre as dificuldades do ensino-aprendizagem da Química. Esta 

atribuição, referenciada no artigo Use of Simultaneous-Synchronized Macroscopic, 

Microscopic, and Learning of Chemical concepts de Kozma et. al. (1997), diz que 

“estudantes podem não entender, mesmo com instruções em todos os três níveis 

que enfatizem as inter-relações, se os fenômenos considerados não forem 
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relacionados ao “cotidiano dos estudantes” (p. 330), ou seja, o ensino de Química, 

além de articular os níveis macroscópico, microscópico e simbólico, ou em termos de 

aspectos desse conhecimento os fenômenos, as teorias e a linguagem, precisa ser 

relacionado com o cotidiano dos alunos.  

 

4.2.4. O professor Mário 

 

O professor Mário leciona há dezesseis anos. Sempre trabalhou com as três séries 

do Ensino Médio e atualmente possui dois cargos efetivos, sendo um na REE-MG e 

outro na Fundação de Ensino de Contagem – Funec. Formou-se engenheiro químico 

e fez o curso de Licenciatura em instituição federal. Mário, também, participou do 

Imersão e em sua fala recorda: 

 

Fizemos PRÁTICAS im/ em SALA (+) é:: aqueles professores/ bons 

professores LÁ que falaram sobre diversos/ diversas:: é:: PARTES da 

Química (+) né? Foi desenvolvido MODELOS atômicos é:: é/ por exemplo 

(+) nós aprendemos a produzir modelos com garrafa PET (+) um/ um 

exemplo (+) é::/ e outras coisas que EU JÁ SABIA (+) muitas coisas EU 

JÁ SABIA fazer (+) por exemplo:: é:: ESCALA de pH (+) várias coisas lá/ 

que assim:: eu já sabia/ é:: foi mais pra FIXAR MAIS (+) mas assim::  

muita coisa já sabia (+) mas foi válido. 

  

Ao perguntarmos se os conceitos fenômenos, teorias e linguagem química haviam 

sido trabalhados no Programa Imersão, Mário foi enfático ao responder: “foi (+) sem 

dúvida”. Na ocasião, indagamos, sob o ponto de vista dele, qual foi o objetivo de 

trabalhar estes conceitos durante a formação. Identificamos em sua resposta, como 

mostra o fragmento seguinte, o seu acento, a sua compreensão quando diz: “acho 

que não tem como separar o:: en/ o ensino de Química (+) sem isso aí que/ isso aí 

que você falou aí”. Analisando a palavra “separar”, no contexto do enunciado de 

Mário, parece possível entendê-la como articulação, pois não se pode separar aquilo 

que precisa ser articulável, integrado. Assim, no sentido bakhtiniano, Mário enuncia 

de um jeito próprio, familiarizado sua apropriação da ideia de integrar fenômenos, 

teorias e linguagem química. 
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É:: o objetivo foi é:: (++) (++) o objetivo PRA MIM foi o ensino da Química 

mesmo (+) porque sem:: sem  isso ai num dá pra/ num dá pra fazer  o 

Ensino da Química não (+) sem os fenômenos (+) né: os SÍM::bolos (+) 

é:: isso pra mim/ tudo/ é o que tem a ver com o Ensino da Química (+) pra 

gente ensinar:: nós temos/ os alunos tem que saber o con/ quais são os 

símbolos (+) como que são as representações:: (+) fenômenos (+) [...] sa/ 

não/ não/ não/ eu acho que não tem como separar o:: en/ o ensino da 

Química (+)  sem isso aí que/ isso aí que você falou aí. 

 

Em um momento anterior, o professor Mário já havia enunciado seu entendimento 

sobre a utilidade dos aspectos do conhecimento químico para o ensino da Química: 

“eu entendo que pra você ensinar Química (+) você deve utilizar disso aí (++) dos 

fenômenos:: os (++) os:: fenômenos (++) teorias e linguagem (+) né?”. Contudo, sua 

intenção, seu propósito, relativos às ideias problematizadas durante o programa 

Imersão, são colocados de forma conflituosa. Ora enfatiza algumas sugestões e 

artifícios de articulação entre teoria e prática, o teórico e o fenomenológico, e ainda, 

como relacionar o ensino com o cotidiano dos alunos; ora resiste colocando algumas 

dificuldades nestas mesmas relações.   

 

É:: eu:: eu procuro levar pro cotidiano deles (+)  né (+) na maior parte do 

tempo (+) né? Mas muitas coisas NUM DÁ pra levar exatamente pro 

cotidiano deles (+) talvez essa seja a grande dificuldade do ensino de 

Química (+) né? É:: si/ eles situarem  né (+) pra entenderem o/ a Química 

em si (+) né? Muitas vezes é:: um/ a gente/ eu não consigo é:: é:: 

digamos assim (++) COLOCAR né:: o:: o: o ensino da Química numa 

coisa que eles fazem uso (+) né? Muita coisa é teórica (+) é:: por 

exemplo/ é:: por exemplo TEORIA ATÔMICA (+) né? A gente tem uma 

série de artifícios AÍ pra gente ensinar a teoria atômica (+) mas é uma 

coisa muito teórica (+) né? E:: pode até fazer alguns modelos:: né: assim:: 

(++) materiais (+) mas mesmo assim fica DIFÍCIL explicar por exemplo/ 

teoria atômica pra eles (+) mas as minhas aulas eu procuro sempre é:: 

trazer o cotidiano deles (+) né: pra junto da Química pra/ é/ pra eles a/ pra 

eles entenderem melhor (+) né? 
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Mais adiante, Mário recorda alguns exemplos de abordagem dos modelos atômicos, 

apresentados pelos cursistas/consultores durante a formação continuada. Em tom 

de voz alheia, alheia-própria volta a discutir sobre alguns artifícios que poderiam ser 

usados para abordar e explicar aos alunos o fato do desenvolvimento dos modelos 

para o átomo, porém, como já dito, de maneira bem conflituosa.  

  

Agora:: alguns conteúdos (+) por exemplo a teoria ATÔMICA  né? (+) é 

uma coisa muito ABS-TRA-TA (+) ele num consegue vê isso com 

facilidade (+) então:: ele tem que::/ ele tem que trabalhar é:: o 

IMAGINÁRIO (+) a coisa/ né? Então:: a dificuldade é essa (+) quando a 

coisa é MAIS/ que o/ quando o aluno tem uma certa vivência (+) é mais 

fácil/ APESAR do/ que pode trabalhar::  também (+) é:: teorias atômicas 

(+) usando alguns artifícios (+) né? É:: por exemplo (+) né?  É:: o que a 

gente teve até lá no curso né/ pegar uma caixinha e colocar algumas um/ 

alguns objetos dentro (+) né? E perguntar ele ((o aluno)) o quê que tem lá 

dentro (+) né? Ele/ ai ele vai desenvolver  o::/ alguma coisa/ algo nesse 

sentido (+) porque a teoria ta/ a teoria  atômica também foi encima disso 

ai/ num:: NUM SABIA o que tinha ali dentro (+) digamos assim:: da 

caixinha (+) né: e:: fez-se algumas coisas pra descobrir (+) né? Então é:: 

(++) teo/ existe alguns artifícios nesse sentido (+) né? [...] Então:: é:: fazer 

isso/ essa relação ai com:: com:: com a parte prática/ não::/ uma:: um 

artifício né/ pode-se usar nesse caso ai pra:: pra eles desenvolver a ideia 

de um/ dum modelo atômico (+) né:: do átomo. 

 

A polifonia que tece o discurso de Mário acerca do ensino de Química relacionado 

ao cotidiano parece retomar vozes sociais do contexto das interações vivenciadas 

por ele no Imersão.  

 

a gente tem sempre de levar:: a::/ coisas práticas pros alunos (+) né? Pra 

eles é:: se ENVOLVEREM mais também (+) e:: pra eles entenderem 

melhor:: é::/ entenderem melhor diante do:: do COTIDIANO deles 

mesmos (+) envolver:: é:: eles nesse SENTIDO do cotidiano pra explicar:: 

a QUÍMICA (+) como que ela funciona (+) né? Como que/ como que 

funciona a Química (+) mesmo. 



97 
 

  

Como nos diz Bakhtin e Voloshínov em Marxismo e Filosofia da Linguagem:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de 
sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. (1929/1981, p. 126) 

 
 

O professor Mário fala da importância de um laboratório ou mesmo de uma sala para 

acomodar materiais para aulas práticas e faz críticas ao uso inadequado de locais 

que seriam destinados à área das ciências na escola. No entanto, é interessante 

observarmos o cuidado, e a fala truncada de Mário, ao apontar a necessidade deste 

espaço como uma das dificuldades para colocar em prática, de forma contínua, o 

ensino de Química baseado nessa ideia de articulação dos fenômenos, teorias e 

linguagem. Talvez por receio de ser tachado como professor da queixa e da 

justificativa, ele enfatiza: “NÃO É COISAS assim:: é/ sofisticadas não (+) é o 

BÁSICO mesmo”  

 

é:: eu acho que/ (+) num se/ eu/ no meu ente/ entendimento  até/ eu tenho 

uma dificuldade muito grande no ESTADO porque lá não tem laboratório 

(+) eu acho isso de SUMA importância (+) a gente ter um laboratório pra 

gente fazer algumas:: demonstrações (+) algumas práticas:: pra eles/ é:: 

se sentirem melhor (+) assim MAIS PERTO da Química (+) porque eu 

acho que:: eles ficam MUITO afastados:: afastados (+) então a gente/ eles 

é:: podendo usar o:: laboratório (+) fazendo aulas práticas/ eles:: eles 

podem ver que muitas coisas num tá/ num tá além da capacidade nem 

do:: do:: desenvolvimento deles (+) né?  Então eu acho que é muito 

importante as aulas práticas e lá no CBC ficou bem claro isso (+) lá foi 

discutido a questão do laboratório (+) a maio/ a maioria do:: do/ das 

escolas (+) do:: do ESTADO (+) né? Não:: não/ o laboratório é usado de 

forma INDEVIDA (+) essa mesma aqui é usada como sala de aula (+) tá? 

Esse laboratório aqui (+) e:: e/ então:: é:: às vezes num:: num  sei se  vai 

ver::ba (+) eu acho que a questão mais é:: é investiMENTO mesmo (+) e:: 

a escola precisa então usa esse espaço para guardar/ igual:: por exemplo 

lá onde eu dou aula (+) né? Lá é:: eles guardam diários (+) essa parte 

burocrática (+) então isso enche lá (+) e:: quando não usa pra aula (+) 
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né? Então:: acho que o GRAN/ a maior dificuldade que EU ACHO é a 

questão assim: da gente/ de ter o/ de o professor ter disponível um:: uma 

sala (+) né? Pra ele desenvolver:: as aulas prá::ticas (+) ele ter alguns 

equipamentos (+) NÃO É COISAS assim:: é sofisticadas/ não (+) é o 

BÁSICO mesmo (+) e alguns reagentes (+) né: pra gente fazer algumas 

REAÇÕES (+) mostrar alguns fenômenos químicos (+) coisa pouca 

mesmo e:: num:: e:: num/ assim não/ num é:: (++) questão de GRANDES 

investimentos:: pequenas coisas que eu acho que poderia ser feito (+) 

né? E:: eu acho que:: que iria ajudar muito (+) né? No/ o entendimento do 

aluno/ ele se sentir MAIS:: PERTO da Química (+) eu acho que/ a gente 

vê/ a gente vê  ele muito AFASTADO (+) muito distante (+) sabe?   

 

Sob o ponto de vista do professor Mário, a falta de um espaço para acomodar 

materiais destinados às aulas de Ciências e a carência de materiais básicos para 

ensinar Química, articulando fenômenos e teorias, pode gerar um distanciamento 

entre a ciência e o aluno. O aluno faz um estudo superficial do conteúdo cognitivo da 

Química escolar visando apenas memorização para fazer provas, não conseguindo 

ver sentido e nem relações significativas em sua vida. Isto nos remete à discussão 

apresentada no item 2.3 (p. 40), dessa dissertação, quando problematizamos, sob a 

ótica responsiva de Bakhtin, a questão da cisão entre mundo da ciência e mundo-

da-vida.   

 

O mundo como conteúdo do pensamento científico é um mundo particular, autônomo, 
mas não separado, e sim integrado no evento singular e único do existir através de uma 
consciência responsável em um ato-ação real (BAKHTIN, 1920-24/2010, p. 58). 

 

A problemática do fosso entre conteúdo cognitivo do pensamento científico da 

Química e sua mediação responsável em ações reais da vida surge no enunciado de 

Mário como uma recomposição dialógica entre ele mesmo e seus alunos. 

 

A gente tem mais:: é:: acho que FACILIDADE quando a gente/ [..] Mostra 

uma/ alguns fenômenos (+) é::/ e são INTERESSANTES também (+) 

entendeu? O aluno VÊ interesse naquilo (+) ele vê que aquilo que ele tá 

ESTUDANDO  ele po/ APLICAR (+) ele::/ num é coisa que ele vai::  

APRENDER e depois já num vai pri/ precisar nunca mais na vida dele (+) 
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muita/ muitas coisas eles falam com a gente (+) “professor:: e o quê que 

adianta eu tá ESTUDANDO isso? Né? ((riso)) “Amanhã eu num vou 

precisar disso (+) PRA QUÊ?” Então:: fazer a prova/ “vou tá estudando 

pra fazer a PROVA” (+) TÁ (+) e depois? Num precisa MAIS:: então/ “pra 

quê que eu vou/” né? Estudar e/ preocupar com isso (++) essa é a ideia. 

 

4.2.5. O professor Fernando 

 

O professor Fernando leciona na REE-MG desde 1999. Nestes doze anos, vem 

desenvolvendo seu trabalho junto às três séries do Ensino Médio. Fernando fez 

Química Industrial e formou em Ciências com habilitação em Matemática por um 

centro de ensino vinculado a uma universidade federal. Posteriormente, fez a 

Licenciatura em Química numa instituição federal. Este professor ressalta que foi 

aluno do colégio Militar e que passou por mais de três universidades federais 

durante sua formação em Química. Procurou, por iniciativa própria, o curso de 

formação continuada oferecido pela UFMG (FoCo). Fernando fala que não teve 

motivação para participar de nenhum dos momentos de formação de professores 

(PDP e/ou Imersão) organizados pela SEE-MG, esclarecendo seus motivos: 

 

Com esses nome/ formalizados não (+) eu acompanhei as discussões 

que aconteceram na escola/ é:: AJUDO alguns professores que 

participam do:: do::/ dos grupos (+) mas:: é:: VI ISSO como uma 

imposição (+) é:: UNILATERAL do governo do Estado (+) é:: não vi com 

bons olhos e:: os::/ os RECURSOS disponibilizados não são/ é:: de 

maneira satisfatória (+)  até (+) e até mesmo:: o:: o::/ a DESTINAÇÃO dos 

recursos (+) no meu entendimento (+) é no mínimo questionável (+) por 

isso:: eu quis/ não fiz  questão de participar::/ num tive:: é:: a 

MOTIVAÇÃO:: pra isso (+) num:: não despertou em mim a vontade de 

participar. 

 

A partir da pergunta do nosso roteiro de entrevista a respeito do significado que 

teriam as palavras, os conceitos: fenômenos, teorias e linguagem química, Fernando 

pronuncia suas contrapalavras iniciando nossa interação discursiva. Este professor 

associa a linguagem química ao seu aspecto simbólico descritivo e questiona a voz 
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do livro didático que, de maneira “abrupta”, anula o aspecto construtivo e crítico do 

ensino-aprendizagem da Química. A palavra “abrupta”, utilizada pelo professor 

Fernando, ainda, nos ajuda a entender sua discordância em iniciar o ensino de 

Química somente a partir do Ensino Médio.   

 

A linguagem química (+) é:: durante as aulas eu: entendo que a gente tem 

a/ que abrir o espaço pro aluno para que ele consiga entender qual que é 

a:: o:: os: os ensinamentos da Química (+) a linguagem própria da 

Química (+) ele tem que perceber que a Matemática tem um jeito de ser 

escrito (+) a Física tem um jeito (+) a Química também tem suas 

PECULIARIDADES embora o conhecimento ele seja:: ÚNICO ele: ele é/ 

ele é fraciona::do assim: por uma questão/ uma facilidade de/ DIDÁTICA 

(+) mas:: é:: existem algumas peculiaridades:: algumas coisas que são 

próprias da: da Química: e algo/ por exemplo os símbolos: ele tem que 

aprender a reconhecer e: E ISSO vem com:: uma apresentação inicial e:: 

que não seja muito ABRUPTA (+) porque é:: na teoria ((riso)) o quê:: o 

quê que a gente tem com o aluno do Ensino Médio? Ele:: ele/ ele tem:: 

uma:: (++) uma percepção assim do:/ de que chegou depois:: ele/ chegou 

depois:: / e a Química ela é pautada em experimentos (+) experimentos 

esses que levaram à formulações de teorias e:: e:: essas teorias ficaram 

expostas a vários cientistas a/ e:: aquilo/  e:: FOI TUDO PRUM LIVRO 

DIDÁTICO/ que pode ter ou não/ pode conter erros:: erros até de 

interpretação que o menino fica:: é: sujeito AQUILO (+) então ele recebe 

um:: RESUMÃO daquilo que foi experimental (+) então essa é uma 

dificuldade pro:: pro menino do ensino::/ do Ensino Médio e aí eu percebo 

que:: ((riso)) ele: ele olha e:: começa a não ter/ fazer CONEXÕES no:: no 

ensino (+) é:: e NÃO CONCORDO até:: que::/ em começar:: é:: o ensino 

de Química só no Ensino Médio (+) é isso que a gente vê na prática né?  

 

Entendemos que o professor Fernando discursa sobre os aspectos do conhecimento 

químico com propósito de articulação já familiarizado e tornado próprio. Através da 

crítica ao uso do livro didático como “RESUMÃO” do conhecimento científico, que no 

seu entendimento passa por experimentos e formulações teóricas, Fernando discute 

o risco dos alunos não compreenderem as “conexões” no ensino de Química. 
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Parece que o signo “conexões” corresponde ao signo que nos interessa, ou melhor, 

aos signos integração ou articulação da questão epistemológica que é o cerne do 

nosso estudo. Pensamos na conveniência desta aproximação porque “afinal, 

compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos 

já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por 

meio de outros signos” (BAKHTIN e VOLOSHÍNOV, 1929/1981, p. 33). Sendo assim, 

buscamos outros signos enunciados por Fernando que pudessem nos ajudar a 

compreender se há apropriação, por este professor, da ideia de integração de 

fenômenos, teorias e linguagem.  

 

É: pra mim: eu abro espaço também/ num: num tá na questão:: mas eu 

abro espaço pra questão do:: da formação do cidadão (+) porque não 

adianta a gente também é: é:: (+) FAZER o conceito/ COLOCAR o 

conceito (+) no qua::dro ou então até mesmo APRESENTAR de: de for/ é: 

FORMALIZAR (+) sendo que o menino:: não consegue fazer uma 

LIGAÇÃO então:: eu percebo que a formação CIDADÃ e essa:: e essa 

questão do conhecimento UNO desse conhecimento INTEGRADO é que 

VAI direcionar o ensino de Química é assim que eu entendo. 

 

No fragmento precedente, encontramos os signos “ligação”, “uno” e “integrado” para 

designar o conhecimento químico. Estes signos são acentos que nos permitem 

enunciar a apropriação, por Fernando, do discurso de integração dos aspectos 

constituintes do conhecimento químico. Fernando, também, apresenta uma 

consideração acerca da formação cidadã. Bastante convicto, ele afirma que a 

formação cidadã aliada à questão do conhecimento químico integrado “é que vai 

direcionar o ensino de Química”.   

 

O professor Fernando cita os dizeres da poetiza e contista Cora Coralina “feliz o 

homem que:: é::/ transfere o que sabe (+) e aprende o que ensina”, argumentando 

sobre seu propósito de ampliar a integração do conhecimento químico  à 

interdisciplinaridade com conhecimentos de outras áreas. Mas, seu discurso surge 

marcado por vozes sociais tencionadas. Em meio à tensão acerca do tempo e do 

espaço que garantiriam a interdisciplinaridade, podemos destacar a oposição entre a 

voz do curso de formação de soldados e a voz da escola pública estadual.  
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Confesso uma ilusão que eu TINHA quando comecei a dar aula (+) é: fui/ 

dava:: (+) dei aula no: no colégio particular:: aula no/ entre/ DEPOIS 

ENTREI PRO ESTADO (+) mas antes disso eu era instrutor no/ em curso 

de formação de:: de soldados no:: no Exército (+) e LÁ os meninos tem 

dificuldade que MUITOS não têm a instrução própria é: é: a:: a instrução 

necessária ao desempenho da função (+) então a gente:: ministrava o 

supletivo (+) e ali eu já tinha um contato que::/ ele precisava com as aulas 

de telecur::so (+) vídeo-aulas: então ali eu comecei a INTEGRAR com os 

companheiros da:: da tropa que:: é:: tinha/ tem MUITO MAIS:: é:: vamos 

falar assim uma bagagem HUMANISTA do que na própria escola (+) as 

forças armadas têm:: é:: é:: vários programas que tentam COLOCAR:: 

CAPACITAR:: o:: o:: recém: é: é: é:: recém incorPORADO que é o 

SOLDADO e/ a nível de Ensino Médio (+) então foi/ é: é/ a gente 

CONVERSAVA/ o: o: os tenentes/ a gente/ é:: TROCAVA informações e 

tentava colocar de forma é:: INTEGRAL o conhecimento dele (+) juntando 

Física (+) Química (+) Biologia é:: Redação (+) Matemática (+) E na 

escola a gente não vê isso (+) eu tinha a/ a impressão de que:: aqui eu 

poderia crescer MAIS:: segundo os dizeres:: até de:: de:  CORA 

CORALINA “feliz o homem que:: é:: transfere o que sabe (+) e aprende o 

que ensina” (+) então eu TINHA a ilusão de que na escola a gente ia fazer 

ISSO e no entanto a gente NÃO FAZ (+) é:: quando cê começa/ inicia 

uma discussão (+) tá na hora/ bate o sinal (+) tá na hora de ir pra sala ou 

então cê/ é: é:: as discussões:: em espaços FORÇADOS tipo:: sábado é:: 

num:: não são produtivas (+) então é:: EU tento fazer/ converso com:: o 

professor de Filosofia (+) porque HÁ uma origem da/ das ciências 

EXATAS/ tá lá na Filosofia (+)  converso com o professor de Historia (+) 

converso com o professor de Português (+)TENHO um site (+) então é: é:: 

coloco/ POSTO VÍDEOS na internet (+) tento integrar (+) tenho um blog 

(+) então a gente vai tentando:: movimentar de tudo em quanto é lado (+) 

para que/ sensibilizar o aluno para/ para o ensino de Química. 

 

Percebemos na fala do docente entrevistado o princípio de alteridade, no sentido 

bakhtiniano: “alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para sua 

concepção” (BARROS, 2008, p. 28). Sob a ótica das relações que o ligam aos 
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educandos, ao outro, Fernando expõe seus atos e sua prática docente, enfatizando 

a necessidade de contribuir com a formação de outras pessoas, visando retribuir 

com aquela escola pública que no passado lhe proporcionou formação. Fernando foi 

aluno dessa escola pública estadual onde, atualmente, trabalha como professor de 

Química.  

 

A questão epistemológica da relação do sujeito (professor e/ou aluno) com o objeto 

de estudo da Química é, também, destacada por Fernando. Este salienta que uma 

relação pautada por receios de determinados reagentes químicos, “distancia O 

PROFESSOR e o ALUNO [...] de alguns entendimentos”. Na nossa compreensão, 

esta preocupação de Fernando remete à problemática da cisão entre teoria e prática 

que pode dificultar o ensino de Química articulado em seu tripé: fenomenológico, 

teórico e representacional. 

 

Sobre o porquê de suas tentativas em trabalhar os três elementos do conhecimento 

químico, articulados, e de buscar a interdisciplinaridade com outras áreas, Fernando 

expressa a necessidade de sensibilizar o aluno para o “exercício da cidadania” e 

para o “prosseguimento dos estudos”. Esta sensibilização parece recuperar, 

polifonicamente, as vozes de documentos oficiais como: Constituição Federal; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) que versam sobre os fins da educação.  

 

Ah:: talvez é:: é de fundo íntimo (+) não é:: porque é obrigado (+) se eu:: 

chegasse na sala e só:: colocasse um monte de exercício e cobrasse 

ninguém ia:: me punir/ num:: num sou/ não tem nenhuma LEI no: no 

estado democrático de direito que me:: me force a:: a:: fazer o que eu 

faço (+) e até me exponho/ eu não recebo: adicional noturno (+) trabalho 

até mais de dez horas da noite (+) é:: e fico exposto a produto QUÍMICO 

(+) têm muito professor que eu conheço que não mexe com:: com os 

produtos/ e até tem até medo (+) dentro da instituição X (+) mesmo (+) 

eu:: eu acompanhei:: professores FORMADOS:: por essa instituição::/ e 

os professores tem medo de:: mexer com ácido sulfúrico concentrado (+) 

ácido clorídrico concentrado (+) então: esse receito TODO distancia O 

PROFESSOR e O ALUNO de alguns: é:: é: é::/ de algumas:: é::/ de 
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alguns entendimentos (+) vamos falar assim (+) então essa: essa:: 

preocupação eu tenho desde a época da escola técnica (+) acho que:: 

uma ORIGEM/ pra/ uma:: explicação assim por que que eu faço? 

Também fui aluno de escola PÚBLICA (+) é:: eu:: eu sou professor numa 

escola onde eu/ é:: fui ALUNO (+) então EU procurei essa escola/ podia 

ter escolhido outras (+) mas:: JUSTAMENTE porque:: eu acho que ela 

CONTRIBUIU na minha formação (+) então eu quero CONTRIBUIR com 

a formação de outras pessoas (+) ENTÃO/ aí o aluno percebe isso (+) o 

aluno::/ eu não tenho:: crianças na sala de aula (+) o:: o Ensino Médio é 

acima de quatorze anos (+) então:: teoricamente é:: abaixo de doze que é 

criança (+) então:: os meninos sabem o que é certo e o que errado e a 

gente cons/ consegue sensibilizá-los:: para::  uma boa aprendizagem (+) 

para o exercício da cidadania e pra/ o:: aprendizado e o prosseguimento 

dos estudos. 

 

Ao enunciar que trabalha com aulas práticas, Fernando coloca em confronto duas 

perspectivas de ensino aprendizagem: de um lado aquela que evidencia teorias e, 

de outro, uma crítico-construtivista por meio de interações discursivas com os 

educandos. Defende a posição da segunda perspectiva ao esclarecer que, durante 

suas aulas, busca ouvir os alunos e conhecer suas ideias prévias sobre Química. 

Após a entrevista gravada em áudio, o professor Fernando nos disse que possui 

algumas leituras em Bakhtin e, logo concluiu que seu entendimento de interação 

dialógica fundamenta-se no sentido bakhtiniano.   

 

Olha:: eu trabalho com a:: prática de laboratório/ NÃO pra evidenciar 

simplesmente uma teoria (+) é:: procuro::/ colocar uma questão assim que 

LEVANTA uma dúvida (+) é:: BUSCO inicialmente os questionamento dos 

a/ dos próprios alunos:: pra quê? Pra começar uma DISCUSSÃO é:: afim 

de:: é/ CRIAR é:: um: um disparador alí (+) e ele: começa:: a: a SE 

ENVOLVER (+) MESMO os mais desatentos quando começam a brincar/ 

as brincadeiras tem a ver com aquilo que a gente tá:: falando (+) então:: 

aí::/ começado essa:: essa/ começado essa DISCUSSÃO (+) aí cê:: cê 

evidencia um:: um FATO e força ele a dar sua opinião/ olha (+) o quê que 

cê acha que vai acontecer? Então:: geralmente assim/ ou seja: se ele já 
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estudou o exemplo:: antes/ já sabe a reação que vai acontecer:: já::/ é::/ 

ele faz uma PERGUNTA (+) onde ele vai ter que ter:: NO MÍNIMO duas 

opções/ “oh: vai dar isso/ ah não professor:: vai dar isso” (+) então::/ e 

quando ele ver que AQUILO que imaginava foi contrariado (+) ele bus::ca: 

uma explicação (+) AÍ que você:: é:/ mexe com a:: com a formação do:: do 

ESTUDANTE (+) como é que ele apren::de (+) cê busca:: a formação:: até 

do:: do:: FUTURO pesquisador. 

 

Questionamos ao professor Fernando a propósito das dificuldades, dos limites e das 

possibilidades para colocação em prática do ensino de Química baseado na ideia de 

integração dos três aspectos: fenômenos, teorias e linguagem. Esse professor, em 

meio à “dialogização da heterogeneidade de vozes sociais” enunciou, como 

“resposta ativa às vozes interiorizadas” (FIORIN, p. 58), sobre as possíveis adesões 

e reprovações de um ensino baseado no desenvolvimento do pensamento crítico e 

participativo dos educandos. Num primeiro momento, Fernando retoma a tensão 

entre a imposição vertical do ensino de Química pelo uso do livro didático e a 

perspectiva construtivista-interacionista deste conhecimento. No seu enunciado, 

uma das dificuldades do ensino de Química baseado no tripé fenomenológico, 

teórico e representacional se encontra no receio, até por parte do governo, em 

formar o aluno capaz de exercer plenamente sua cidadania.   

 

Olha (+) a dificuldade (++) é que:: o aluno tem a impressão/ e eu vejo isso 

também/ a gra/ BEM é:: em receber um RESUMO que:: seria o livro 

didático (+) é um resumo que::/ pautado em quê? Experimentos:: é:: (++) 

que foram de: longa data e aí ele ti/ o:: os:: os pesquisadores tiraram 

conclusões (+) e isso foi/ acaba sendo imposto:: ao:: aluno (+) de forma 

vertical (+) ele tem que fazer MEMORIZAÇÕES:: tem que fazer é:: de/ 

deduções EM CIMA daquilo que é proposto (+) e ele não::/ num tem a 

parte:: é:: experimental (+) num tem a parte:: de CONSTRUÇÃO do: do 

conhecimento (+) ele fica:: REFÉM do:: do livro didático/ o professor 

também fica refém do livro didático (+) fica (+) [...] é:: e até respeito né 

((riso)) pelo educando (+) porque: eu não gostaria de RECEBER: um:: um 

negócio PRONTO  (+)  isso tira a liberdade do aluno de PENSAR:: num 

forma:: é:: aluno CRITICO  (+)  não forma cidadão critico  (+)  não 
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contribui/ pra:: o pesquisador:: acho que:: NÃO AJUDA nas:: na/ como é 

que fala? Na Ciência de:: de/ NÃO de exploração (+) essa é o que a gente 

vê hoje (+) de:: de DESCOBERTA  (+) não a/ não caminha: nisso/ nessa 

direção  (+)  essa é uma grande dificuldade  (+)  e até mesmo/ ((riso)) eu 

percebo um pouco assim de:: é:: receio ((riso)) ou:: a/ não sei da:: da 

parte do gover::no em que:/ se você formar cidadão critico DEMAIS 

((risos)) é ESSE o menino que se volta contra você depois (+) então:: eu 

acho que:: é:: NÃO SE DÁ muita atenção (+) acho que a gente fica mei/ 

um pouco/ eu me sinto um pouco ABANDONADO com essas ideias:: (+) 

embora:: sejam compartilhadas por MUITOS professores (+) mas a gente 

não vê efetivamente um bom/ é:: an-da-men::to (+) na solução de 

problemas de:: de ensino e aprendizagem. 

 

Num segundo momento, do mesmo modo em que já havia sido enunciado por 

outros professores entrevistados nesta pesquisa, Fernando mostra a realidade do 

espaço das ciências naturais dentro da escola pública estadual como mais uma 

dificuldade de colocação em prática, de maneira integral e contínua, o ensino de 

Química articulado no seu tripé epistemológico. 

 

 é:: a gente tem:: os problemas ESTRUTURAIS da escola que:: num:: 

num tem uma:: uma PREOCUPAÇÃO com:: a sa-la de experimentos (+) 

com o laboratório (+) com:: a::/ isso não é NEM RESPEITADO (+)  eu 

tenho:: eu tenho exemplo de SALAS:: de:: experimento que são utilizadas 

pra:: pra variados tipos de reuniões (+) é:: DESDE uma reunião é:: pra 

fins de comemoração de aniver::sariantes do mês ATÉ:: a:: a GUARDA 

de:: controle de gêneros alimentícios (+)  então:: porque::/ 

NOTADAMENTE ê::/ IMPRÓPRIO (+) pro:: pro local  (+) então:: eu: eu 

percebo isso (+)  uma falta de:: ENTENDIMENTO da necessidade de ter 

um/ de cons-ci-en-ti-za-ção né? GERAL (+) né da minha necessidade/ 

((interrompido por uma funcionária da escola)) Da falta de:: 

conscientização. 

 

Por fim, Fernando problematiza as questões relativas à administração escolar, ao 

projeto político pedagógico e à burocracia em torno do envio e utilização de verbas. 
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Lembrando que a entrevista com este professor ocorreu logo após o período de 

eleição de diretores das escolas da REE-MG e ao início de uma greve dos 

professores, podemos inferir a presente realidade de seus questionamentos. 

 

É:: é igual eu:: tentei:: é:: fazer a explanação (+) é a questão do/ das salas 

de experimentos:: você/ contextualizar o ensino (+) um:: um projeto 

politico-pedagógico bem estruturado/ as:: as escolas não se preocupam 

com isso (+) é:: fa/ CITAM que esse projeto politico-pedagógico existe (+) 

mas ninguém sabe (+) ninguém viu ((risos)) é:: a falta de:: recurso 

direcionado PARA o:: o laboratório de Química (+) ás vezes ele chega (+) 

mas já chega engessado/ cê não pode gastar com o que você tá pre-ci-

san-do pro seu planejamento (+)  é:: ou man/ chega fora do tempo (+) 

com:: os seguintes dizeres “ah:: a gente tem uma verba para material de 

CONSUMO” ou então:: “a gente tem uma verba para:: material 

permanente”(+)  isso:: engessa/  precisa de uma visão de:: 

adminis::TRAÇÃO (+) de:: gestão:: voltada:: até pra:: pra resultados (+) a 

gente não vê isso (+) até:: critico a questão do/ da forma::ção do:: do 

diretor:: do vice-diretor:: que:: num tem uma preparação:: PARA assumir o 

cargo (+) ele um dia tá na sala de aula e outro dia:: ele tá na direção e 

vice direção (+) e:: muitas vezes NÃO TÁ há-bi-li-ta-do a exercer aquela 

função (+) não vê/ e também:: os pedagogos que deviam fazer a parte aí 

do/ de::/ INTERMEDIAR essa relação professor-aluno/ e:: a gente não VÊ 

efetivamente isso (+) a gente vê:: são um MONTE de segunda chance (+) 

prova de recuperação e uma politica de tentar é:: dar FLUXO ao nu/ ao 

NÚMERO cada vez maior de alunos no Ensino Médio (+) é:: gerando aí 

um:: grande volume de:: profissionais na/ é:: de: de:: de alunos men/ no:: 

no Ensino Superior (+) e às vezes NEM com a habilitação (+) nem com a:: 

com a formação necessária ao desempenho das FUNÇÕES no/ do curso 

superior né? Até:: prosseguir nos estudos fica difícil (+) então é isso. 
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4.2.6 A professora Maria 

 

A professora Maria é licenciada em Química por uma instituição particular, iniciou 

sua carreira docente em 2001 lecionando nas três séries do Ensino Médio. Esta 

entrevistada atua, também, como professora concursada, no curso técnico de uma 

das unidades da Fundação de Ensino de Contagem – Funec. Maria participou do 

“Projeto de Desenvolvimento Profissional” – PDP (2004) e fez uma especialização 

na UFMG. No momento da entrevista, Maria estava terminando o período de licença 

maternidade. Assim, seu enunciado traz algumas pausas para cuidados com o bebê 

que permaneceu em seu colo durante toda a entrevista.   

 

Perguntamos à professora Maria o que os conceitos: fenômenos, teorias e 

linguagem química significavam para ela. A princípio, Maria fala um pouco da 

classificação de fenômenos físicos e fenômenos químicos, proposta nos livros 

didáticos como tema da primeira série do Ensino Médio.  

 

EU né (+) como professora de Química (+)/ parece que:: a gente fica 

muito LIGA::DA a esta questão de: de:: CURRÍCULO ainda (+) então eu 

vou falar assim:: quando a gente começa abordar essa questão de 

FENÔMENO (+) eu lembro lá do primeiro ano (+) né:: do Ensino Médio (+) 

que a gente começa a falar sobre fenômeno: e AÍ tem muitos livros 

didáticos que tem aquela preocupação né: em separar a questão do 

fenômeno fí::sico (+) fenômeno químico. 

 

Mas logo em seguida, Maria associa os conceitos mencionados a uma forma de 

abordar as ciências, sobretudo, a Química, retomando, com risos, sua primeira fala 

sobre fenômenos. Numa espécie de diálogo consigo mesma, incluso no diálogo da 

entrevista, Maria pronuncia palavras alheias e/ou alheia-próprias que manifestam 

certa apropriação dos aspectos constituintes do conhecimento químico. 

 

EU ACHO que/ né/ o fe/ né: esse/ vamos dizer esse:: esse: esse 

TRIÂNGULO e:: essa:: essa tríplice (+) é:: (++) acho que ela tá tendo 

muito haver com:: com a própria FORMAÇÃO do professor (+) assim (+) 

COMO QUE:: como que ele vê:: esse/ sabe? Essa NECESSIDADE (+) 
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porque:: Vê se pode/ né? Ê:: essa questão de fenômeno né? No começo 

pensei (+) será fenômeno físico (+) fenômeno químico ((recorda em voz 

baixa sua primeira impressão ao falar sobre fenômeno durante a 

entrevista)) MAS a questão do fenômeno é essa questão de: de:: de 

experimen::TAÇÃO mesmo (+) que cê/ né? Que cê fala? Seria? Ah/ né? 

EXPERIMENTAÇÃO (+) a teoria né:: a própria teoria e (++) a 

representação (+) como:: (++) entendi ((balbucia)) é:: é como se/ (++) AS 

TRÊS COISAS são extremamente importante/ porque preci/ PARA O:: 

né? O menino::/ pra gen::te né? Acho que tem que tá primeiro/ CLARO 

pra gente ((risos)).   

 

As palavras alheias ou alheia-próprias, como triângulo e tríade, aparecem 

carregadas de sentido e de intenção no enunciado de Maria. Persistimos na busca 

daquilo que Bakhtin nos fala a respeito da historicidade do momento de apropriação, 

ou seja, de onde foram “isolado e feito próprio” (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100) 

aqueles signos. Assim, solicitamos à professora que falasse mais sobre tais signos 

como tentativa de entender o contexto de origem e analisar a possibilidade de sua 

apropriação.  

 

Fenômeno (+) teoria e representação ((fala em voz baixa)) Olha:: eu vi/ eu 

posso falar que vi: na::/ nesse curso né: que eu falei com você assim/ que 

é al/ é algo que me despertou MUITO pra essa questão (+) foi:: quando fiz 

a ESPECIALIZAÇÃO (+) Conhecimento de Ciência através de 

Investigação (+) que aí ficava CLARO pra gente essa: ne-ce-ssi-dade (+) 

é como se tivesse fechando um CÍRCULO alí (+) né? Naquele caso alí (+) 

é:: o fenômeno sozinho vamos dizer que ele é vazio TAMBÉM não tem:: 

né/ a TEORIA so-zi-nha deixa o/ né:: o aluno muito perdido (+) e a 

LÍNGUA::GEM a ser utilizada (+) seria:: né: o: o/ O ELO entre esses dois 

(+) vamos dizer: né? Representar/ a forma de representar isso. [...] 

Linguagem (+) a linguagem::/ ela é a representação disso (+) né? ((risos)) 

Né/ eu tô lembrando AQUI da:: da especializa/ da min/ da especialização 

que eu participei né: lá na instituição UFMG (+) especialização através do 

Ensino de Ciências por Investigação (+) e AÍ/ existia essa preocupação 

(+) essa necessidade (+) né: é:: grande de: de:: DE MOSTRAR (+) de 
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formar esse círculo assim (+) em todas as:: as: as passagens da Química 

e INTERLIGAR também (+) né? É:: a questão do fenômeno (+) teoria e 

representação. 

 

Então, constatamos, no enunciado de Maria, uma familiaridade desinibida ao expor 

sua compreensão dos aspectos fenômenos (fenomenológico), teorias (teórico) e 

linguagem (representação). Seu acento é notável quando utiliza a expressão 

fechando um círculo e os termos elo e interligar. Maria vai além do elemento 

integração que constitui nosso interesse de análise ao trazer a linguagem como elo 

dialético entre teorias e fenômenos. De acordo Leal e Mortimer (2008) para “Bakhtin 

a palavra se torna “própria” quando é povoada com a intenção do falante, com o seu 

acento” (p. 217). Sendo assim, podemos enunciar a apropriação da professora 

Maria.  

 

Através do discurso polifônico de Maria, em que se deixa mostrar as vozes dos 

alunos, podemos notar certa oposição entre o ensino tradicional de Química e o 

ensino baseado na interação: fenômenos, teorias e linguagem.  Embora Maria 

enfatize que tal interação é um modo trabalhoso de ensinar, seu discurso aprova o 

resultado alcançado com os alunos.  

 

Eu falo por experiência própria (+) quando a gente começou a trabalhar/ 

né? Quando eu trabalhei com esse/ NESSA especialização (+) foi uma 

maneira assim:: que eu:: ABRI o leque assim  (+) abri é: é:: as 

possibilidades: mesmo  (+) e EU vi que é um modo MUITO trabalhoso  (+) 

é um modo:: assim/ que o/ é muito proveitoso pro aluno  (+) o aluno:: é:: 

CONSOLIDA ali: ali:: a: a teoria da Química  (+) eu acho que DESSA 

maneira ele consegue:: é:: ENTENDER a Química  (+)  e a gente ainda 

tem o costume do menino chegar/ chegar sempre em sala de aula e:: ele 

falar “ah nunca ti/ até hoje nunca tive/ EU NÃO SEI QUÍMICA: porque 

ninguém me explicou Química” (+)  e assim/ é uma maneira do menino 

REALMENTE falar assim oh:: “isso eu aprendi” (+) né?  

 

Perguntamos à Maria se a ideia de fenômenos, de teorias e de linguagem química, 

ou representação foi trabalhada lá no PDP. Conforme já mencionado, anteriormente, 
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o PDP é um programa de formação continuada em que esta professora teve 

participação. 

 

Não:: eu num/ não consigo visualizar:: assim:: (+) o TEÓRICO (++) né/ 

fenômeno (+) teoria e linguagem (+) né? Fenômeno (+) teoria e linguagem 

((repete em voz baixa)) os três assim? Juntos:: como se fossem uma 

coisa inter-li-ga-da:: (++) ah:: eu não consigo/ Não:: NÃO lembro de ter 

visualizado dessa maneira assim:: NÃO (+) NÃO (+) é:: (++) eu acho que/ 

né questão de/ né (+) fenômeno (+) teoria e língua::gem (+) eu acho que/ 

é:: É MUITO MAIS:: (++) né/ DO PROFESSOR:: do que/ da própria/ do 

PROGRAMA (+) sabe? Do próprio programa:: de ensino. 

 

Com este questionamento, Maria recorda o momento em que vivenciou o PDP e faz 

uma breve caracterização do mesmo. Em seguida ela expõe seu pensamento sobre 

os programas organizados pela SEE-MG. 

 

Então esse projeto (+) como:: eu posso dizer GRANDE PARTE dos 

projetos que são/ né: que a gen/ foi da Secretaria Estadual de Educação? 

Secretaria Estadual de Educação é:: né: eles: eles chegam para gente/ 

né? Eles chegam pra gente na forma de::/ uma CARTILHA (+) né: onde 

nós professores da área nos reu-ni-mos: né: e DALÍ é:: a gente precisa/ 

é:: se não me engano (+) a gente de: deveria é:: (++) é: NORTEAR UM 

CURRÍCULO PARA OS PRÓXIMOS ANOS (+) né? Eu senti que foi uma 

coisa:: muito:: assim: VERTICAL? Seria assim? De cima pra baixo é:: sem 

muito:: QUESTIONAMENTO (+) e:: alterava MUITO né (+) eu lembro que 

alterava  (+) o CURRÍCULO (+) né? De Química assim:: de/ de uma certa 

manei/ assim:: é: é:: (++) é como se tivesse:: mudando de ordem né: (+) 

vários temas da Química/ (+) e a partir DALÍ a gente/ é:: iria:: ESCOLHER 

alguns temas (+) tópicos que a escola achasse mais importante trabalhar 

(+) FOI ISSO que:: que eu:: que eu me lembro (+) NÃO:: não cheguei/ 

não chegamos a trabalhar com o PROJETO no:: mesmo ano (+) e:: creio 

que demorou:: mais:: uns/ acho que:: uns três anos para ser implantado 

assim: DEFINITIVAMENTE (+) né? Mas:: né/ o primeiro momento que EU 

PARTICIPEI (+) foi como:: né: DISCUSSÃO (+) é:: os professores da 
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á::rea conversa::vam né (+) a respeito/ daquela/ daquelas SUGESTÕES:: 

e a partir DALÍ:: montar:: né: alguma coisa (+) um currículo pro próximo 

ano de acordo com a escola.  

 

Conforme nos diz Bakhtin (1979/2010) “nosso discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados [...] é pleno de palavras dos outros” (p. 294). Isto caracteriza um 

discurso multivocal em que várias vozes sociais se manifestam. Nesse sentido, 

parece-nos que o enunciado da professora Maria soa polifônico ao abordar a 

necessidade de transformações do discurso da Química. As vozes envolvidas com a 

mudança curricular, com a avaliação do ENEN e com uma concepção de ensino 

interativo-discursiva são notáveis no trecho em sequência. 

 

de um tempo PRA CÁ a gente percebe essa:: essa NECESSIDADE de:: 

de transformar:: vamos dizer assim: o DISCURSO da Química numa coisa 

mais:: é:: SIMPLES:: né: sem:: sem deixar:: de: de:: de ter um 

embasamento REAL mesmo (+) mas é como se/ chegar mais próximo 

mesmo da/ do: do aluno/ do entendimento do aluno (+) não deixar TÃO 

LONGE né: como SEMPRE FOI há muito tempo (+) né? Eu imagino que 

seja/ E:: e TAMBÉM baseado na/ É assim:: é mu/  MUDANÇA mesmo né: 

que:: que a gente percebe ao longo do/ do tempo (+) mudança no 

CURRÍCULO é:: a própria questão da avaliAÇÃO pelo ENEM:: né:: são 

maneiras de: de ver as ciências:: de: de modo diferente. 

 

Quando Maria descreve sua tentativa de praticar, em sala de aula, o ensino de 

Química baseado em fenômenos, teorias e linguagem, esta continua sua 

enunciação polifônica. Palavras dos outros, isoladas e feitas próprias em sua 

especialização, local de discussão do ensino articulado da Química, segundo a 

mesma, ressurgem em seu enunciado.   

 

EU:: né (+) NA MINHA PRÁTICA eu busco:: MOSTRAR:: tentar/ O 

MÁXIMO em todos/ os/ as/ é:: seja no/ TODOS OS TEMAS (+) vamos 

dizer assim (+) que são possíveis mostrar de alguma maneira/ SIMPLES 

que: que o aluno/ que a gente consiga né (+) é:: (++) é: organizar (+) 

mesmo que a escola não tiver:: um espaço ADEQUADO né (+) que 
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consiga organizar/ MOSTRAR através de: de experimento (+) e EU 

SINTO o seguinte (+) quando é só:: é:: teórico né (+) sem envolvimento 

(+) É DIFERENTE (+) A QUÍMICA num  é uma disciplina que foi feita para 

ser teórica ela num/ num EXISTE ASSIM (+) é: é claro que de/ vai muito 

da/ né: DO TEMPO da gen::te também:: que é um tempo CURTO 

demais:: né: a demanda é muito GRAN::DE assim (+) pra preparar/ que 

essas coisas demanda um tempo (+) é:: mas A disciplina Química eu a/ 

ela/ ela não foi feita pra ser:: SÓ explicada (+) a: a disciplina Química foi 

feita pra: pra viver (+) pra SER VIVIDA (+) pra:: pra PEGAR ((risos)) ela 

tem que::/ eu acho/ é:: assim:  O ALUNO se ele não VER e SENTIR:: as 

coisas que tão acontecendo (+) ele NÃO/ num põem/ acho que não va-lo-

ri-za aquilo que a gente tá falando (+) porque é:: aí/ fica muito longe (+) 

parece que fica:: distante demais das coisas que a gente tá falando (+) 

porque muita coisa/ é assim:: vamos dizer que acontece no nível/ é no 

microscó::pico e aí:: né: se ele num: num VISUALIZAR algo diferente ali e 

pelo menos POR:: um pouco de sentido (+) eu acho que:: num/  fica vago 

(+) fica vazio. 

 

Ao enfatizar que a Química é “pra viver (+) pra ser vivida” e não somente para “ser 

teórica” e “explicada”, Maria, bem como o professor Mário, mostra-se, também, 

preocupada com o distanciamento entre ciência e vida, entre estudo 

demasiadamente teórico e estudo que tenha sentido para o aluno.  

 

Todo o contexto infinito do conhecimento humano teórico possível – o da ciência – deve, 
para minha unicidade participante, tornar-se algo de responsavelmente reconhecido, o 
que não diminui, nem deforma o que é verdade [istina] autônoma desse conhecimento, 
mas o completa até que se torne verdade [pravda] em sua validade compulsória 
(BAKHTIN, 1920-24/2010, p. 108, grifos do autor).  

 

Bakhtin nos ajuda a entender que todo conhecimento teórico, e aqui colocamos o 

conhecimento químico, precisa ser articulado ao mundo vivido. Contudo, Bakhtin 

esclarece que a “transformação do conhecimento [znanie] em reconhecimento 

[uznanie] não é, de modo algum, uma questão de sua utilização imediata como meio 

técnico para a satisfação de alguma necessidade prática da vida” (1920-24/2010, p. 

108, grifos do autor). 
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A professora Maria recorda como era o ensino de Química no seu tempo de aluna. 

Num tom de oposição à voz do ensino tradicional de seus professores de Química, 

ela fala da mudança proporcionada pela ideia de integrar fenômenos, teorias e 

linguagem. Para Maria esta mudança se dá na maneira de conceber a Química e na 

maneira de ensiná-la.  

 

é MUDANÇA né: é uma maneira:: diferente de ver (+) de ensinar (+) né/ a 

Química (+) as ciências (+) eu consiDERO que seja (+) porque até então 

as coisas eram tu/ muito teó::ricas né: e às vezes/ até o/ a própria prática 

que era da::da ((incompreensível)) ficava sem muita/ é: é:: sem o 

fechamento CORRETO sem/ eu/ eu lembro de experiência PRÓPRIA (+) 

mesmo (+) assim:: de ter/ de ter ti/ de professor de Química que/ né/ 

conhecimento quími/  ATÉ FEZ o/ prática (+) mas assim:: (+) é: HOJE eu 

consigo entender o que ELE QUIS com aquilo sabe? ((riso)) Mas na 

época não ficou TÃO claro pra mim ((risos)) sabe? Então é:: essa questão 

né/ de:: desse: desse fechamento (+) de: de: de fenômeno (+) teoria e 

representação (++) ele:: deve estar:: MUITO CLARO primeiro (+) né: no 

meu ponto de vista (+) para O professor. 

 

Quando perguntada sobre quais são as possibilidades, os limites e as dificuldades 

de um ensino de Química baseado na ideia de articular ‘fenômenos, teorias e 

linguagem química’, Maria aponta três principais dificuldades: as turmas muito 

cheias, a formação do professor e a questão do tempo e da sobrecarga de trabalho 

do professor.  

 

 olha eu posso falar que:: ho/ hoje uma das coisas assim que:: que eu 

acho (++) é:: pode até/ assim:: pode parecer uma coisa boba (+)  mas 

uma das coisas que acho difícil de: de fechar esse círculo todo assim É o 

numero grande demais de menino dentro da sala de aula ((riso)) eu acho 

isso/ pra mim: eu Maria DESDE SEMPRE eu acho que isso é o que 

EMPERRA a questão do ensino de Ciências (+) eu acho/ DIFICULTA não 

tem como assim: o menino/ vamos dizer PEGAR AS COISAS assim e: e: 

e todos de uma vez/ MUITOS:: cada um pen::sando uma coisa (+) E NÃO 

existe uma preocupação com relação a isso: NÃO EXISTE/ isso passa 



115 
 

  

pela: pela:: é:: QUALIDADE de: de VIDA do professor ali dentro da escola 

(+) né? Assim/ eu: eu acho que isso/ é: é um dos pontos (+) né? Por quê? 

Porque isso não é uma coisa SIMPLES de ser/ né? De: de: de:: (++) SER 

colocado em prática  (+)  EU NÃO CONSIDERO uma coisa simples (+) 

não considero (+) É uma maneira de simplificar:: a Química para o aluno  

(+) mas eu não considero:: TÃO simples assim MOSTRAR/ o menino/ 

LOGO identificar:: e depois:: conseguir representar aquilo (+) isso é um 

PROCESSO e: e: é um processo que pra cada aluno pode parecer de 

uma maneira diferente. 

 

Para reforçar sua posição: “o número grande demais de menino dentro da sala de 

aula [...] é o que EMPERRA a questão do ensino de ciências”, Maria enuncia a voz 

da aula interativo-discursiva ao citar um artigo da autora Andrea Machado. 

 

e: eu: eu lembro né: que/ até:: aproveitando né:: de uma:: de um artigo/ eu 

esqueci o nome dela (+) acho que é::/ ANDREA:: lá:: da:: do COLTEC (+) 

é Andrea mesmo (+)  

 

Perguntamos: Andrea Machado? 

 

ANDREA MACHADO isso (+) lá do COLTEC que ela/ é um artigo que ela 

fala/ que é::/ é aquilo:: é aquilo que é experimentação  (+)  e ela:: a-té 

grava aula do: do/  DELA e os meninos:: eles vão se perguntando/ e:: e 

eu acho que: NO MEU ENTENDIMENTO/ é:: é o fenômeno  (+)  teoria e 

representação É ISSO/ SERIA ISSO (+) é o/ o: TEMA/ o menino 

conseguir identificar:: a: a:: as TRANSFORMAÇÕES (+) os FENÔMENOS 

que estão acontecendo ali  (+)  né? Naquele tema ou/ num/ EM UM TEMA 

ou em uma:: uma::/ vamos dizer em um artigo cienti::fico  (+)  uma notícia 

de JORNAL:: (+) uma:: própria experiência/ IDENTIFICAR o fenômeno 

ALI  (+)  e conseguir/ é:: baseado na: na: na/ no entendimento DELE 

sabe? No: no próprio:: conhecimento que ele tem:: conseguir visualizar né 

(+) a:: a Química/ a TEORIA e representar aquilo (+) então:: isso 

demanda tempo  (+) isso demanda:: é:: PACIÊNCIA né? Vamos dizer 
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((riso)) é:: o: o:: (++) o aluno tem que ter:: o/  o momento né: a/ o tempo 

de: de: de EXPRESSAR  (+)  né  (+)  de poder/ de conseguir é:: falar:: e: 

e::  vamos dizer/ COMPUTAR aquilo né?  No seu cérebro (+) e:: se for 

muito/ se forem MUITOS alunos/ se forem QUARENTA ((risos)) poxa: te/ 

NUM TEM/ EU:: eu acho que/ ((risos)) quarenta e quatro  (+)  cinquenta 

(+)  né? 

 

A professora Maria recorda o início de sua carreira docente e enuncia sua voz 

questionadora da realidade encontrada.  

  

 Mas:: eu lembro  (+)  quan::do eu comecei a: a trabalhar  (+) né/ em dois 

mil e UM (+) eu trabalhei numa escola:: técnica na periferia de Contagem  

(+)  no bairro X  (+)  né? E:: eu tinha uns CINQUEN::TA  (+)  quarenta e 

CINCO alunos numa SA::LA (+)  e no dia de aplicar um tes-te  (+)  uma 

pro-va tinha que colocar menino no corredor::/  mas que negócio/ gente:: 

tem coisa ERRA::DA (+) isso:: não tem/ como se ensina as coisas? NÃO 

É ASSIM (+) não é assim (+) o ensino:: NÃO É TOCADO (+) se quer 

ENSINAR as coisas/ eu acho que tem que ser/ tem que ser com carinho  

(+) com cuidado. 

 

A voz da concepção de ensino-aprendizagem através de aula com enfoque 

interativo-discursivo volta a compor o discurso de Maria. Notamos que esta 

professora assume a necessidade de interação dialógica no ensino de ciências, 

interação entre professor-aluno e aluno-aluno, para articular os aspectos do 

conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem.  

 

NAS CIÊNCIAS (+)  NA QUÍMICA (+)  é diferente/ da: da/ né? Do 

conhecimento:: do Português: (+) do conhecimento da Matemática  (+) ele 

tem que/ aquilo tem que ficar claro pra ele (+)  e:: às vezes/ o toque de um 

colega e de outro ALÍ na hora da experimentação (+)  É IMPORTANTE 

(+)  né? Ne: nessa atividade de grupo  (+) de laboratório  (+)  de 

banca::da  (+) né? É: é pro/ é sim/ eu acho:: SUPERIMPORTANTE (+) 

assim:: na PRÁTICA desse:: desse CÍRCULO (+) porque esse círculo é 

pra/ formar o círculo/ ver:: o círculo/ né? Esse sentir::/ vamos dizer  (+) 
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né? FENÔMENO (+) né? E:: ALIAR isso a:: a uma teoria e representar  

(+)  eu/ esse círculo: eu vejo/ que EM GRUPO é mais:: é:: proveitoso  (+)  

o rendimento é/ é::/ pode ser mais utilizado  (+)  e SENDO grupo:: tem 

que ser/ grupos menores (+) onde o professor CONSIGA:: né  (+)  é:: 

FECHAR ê:: esse: esse círculo com o aluno (+)  né? Porque:: ne::sse 

momento/ é um momento que surge muita DÚVIDA (+)  porque quando a 

gente trabalha dessa maneira  (+)  é assim/ lembrando aqui  (+)  caindo a 

ficha  (+) ((risos))  quando a gente  trabalha dessa maneira  (+) a gente:: 

gosta muito de: de/ O MENINO PERGUNTA e a gente coloca outra 

pergunta pro menino  (+)  né? É assim (+) então é instigan::do o menino 

mesmo  [...] E:: (++) se forem MUITAS PERGUNTAS (+)  se forem 

MUITOS ALUNOS  (+) isso fica/ se torna inviável. 

 

Para Maria, outro aspecto que dificulta o ensino articulado de Química é a formação, 

“o preparo do professor”. Nesse ponto seu discurso coloca a tensão entre a 

formação acadêmica (formação inicial), ou seja, a própria organização curricular das 

licenciaturas que muitas vezes enfatizam a dicotomia teoria e prática e as mudanças 

que precisam ser assumidas frente à ideia de integrar o fenomenológico, o teórico e 

o representacional. 

 

o preparo do professor:: para isso  (+)  eu acho/  né (+) que é importante 

(+) importan-TÍSSIMO  (+)  importantíssimo mesmo  (+) a questão do pro/ 

não é? ((risos)) Senão:: não tem jeito (+) porque NÓS:: a nossa formação: 

né  (+)  ela é:: TEÓRICA  (+) muito teórica  (+)  tem a parte de 

experimentação (+)  mas é/ é como se fosse coisa SE-PA-RA-DO assim/ 

a gente num conse/ num é? Cê/ assim/ É ASSIM né? A questão/ tá 

entendendo? Nas faculdades (+) no mundo acadêmico (+) é:: tem/ existe 

muito isso  (+) né? MUITO separado (+) existe uma separação muito 

grande (+) e isto tá no nosso:: é:: no NOSSO CURRÍCULO: né  (+) tá 

dentro da gente e não tem como a gente fazer UMA COISA que a gente 

não APRENDEU (+)  né/ E essa: essas mudanças:: elas:/ elas não são 

fáceis assim  (+)  por mais:: que: que a gente ache que é  (+)  NÃO SÃO  

(+) MESMO  (+)  né? 
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Ainda na perspectiva da formação do professor, Maria denuncia que há uma 

carência de professores habilitados em Química: “MUITOS professores de Química 

NÃO tem a: própria formação/ né? Química/ de Química especi/ Licenciatura 

completa”. Ela apropria-se da voz da formação continuada e enuncia que os 

professores deveriam “passar:: por uma:: capacitação” para entenderem a ideia de 

integrar os aspectos do conhecimento químico. De acordo com seu entendimento, 

somente após tal “capacitação”, os professores de Química estariam aptos a 

trabalhar com alunos.  

 

Maria atribui ao tempo uma terceira dificuldade para a prática contínua do ensino de 

Química balizado no tripé: fenomenológico, teórico e representacional. Várias vozes 

se mostram em conflito na fala de Maria, disputando a dimensão tempo dentro das 

diversas tarefas dos professores: a voz da ideia de integração do tripé mencionado, 

a voz da categoria de professores insatisfeitos com a disposição do tempo na escola 

que não atende à preparação das aulas, e a própria voz da professora Maria que vê 

a necessidade de mudança no ensino de Química tencionada com o tempo rígido e 

comprometido com as sobrecargas de trabalho do professor.  

 

Só que é uma coisa que é TRABALHOSA (+) MUITO trabalhosa (+) pro 

professor (+) MUITO TRABALHOSA (+) e:: e sendo trabalho::sa né? é/ 

pre:: precisa de um prepa::ro e esse pre-pa-ro (+)  né  (+)  além de ser um 

preparo né/ assim:: de uma formaÇÃO:: é um preparo mesmo de TEMPO 

(+) ESCOLAR (+)  né? É um preparo de tempo/ NÃO É:: um preparo de: 

de::/ (++) com vinte aulas por semana: um professor:: num:: NUM TÁ 

APTO pra po/ pra fazer um trabalho: DESSE com qualidade (+) isso com 

certeza não (+) né? Muitas TURMAS (+) o professor:: não vai/ porque é 

muito cansa/ é assim::/ é cansativo/ apesar/ de COMEÇAR:: depois 

parece que vai se tor:nando mais tranquilo (+)  mas esse começo assim/ 

esse NOVO entendimento (+)  essa nova MANEIRA (+)  né  (+) de: de 

trabalhar com a Química  (+) com as Ciências:: no:: no  início DÁ MUITO 

trabalho  (+) é porque: é MUDANÇA de concepção mes/ é mudança de:: 

de:: (++) de: vamos dizer (++) mudança no estilo: né? De: de: de:: 

TRABALHAR  (+) no estilo de dar au::la e:: toda MUDANÇA:: tem:: é:: 

suas dificuldades/ A PRÓPRIA palavra MUDANÇA já: já/ ((risos)) só de 
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falar né (+)  né/ ainda justamen/ ((risos)) pra classe do professor/ ((risos)) 

pra essa classe de professores: que não/ NUM É muito apta a questão de 

mudança  (+)  a gente/ VÊ com muita re-sis-tên-cia (+)  a questão de 

mudança (+)  sempre vê:: a/ a mudança como:: é:: muito trabalho  (+)  e 

REALMENTE ((risos)) né? Sobrecarregados de trabalho.  

 

Num tom reflexivo sobre educação, formação profissional e carreira docente, o 

enunciado de Maria nos remete à voz de Tardif: as “fontes de formação profissional 

dos professores não se limitam à formação inicial na universidade; trata-se, no 

verdadeiro sentido do termo, de uma formação contínua e continuada que abrange 

toda carreira docente” (p. 287). Maria amplia a categoria continuidade para refletir a 

condição docente, questionando sobre a valorização do professor, sobre os 

investimentos em educação e consequentemente sobre a continuidade dos projetos 

de mudança educacional e continuidade do profissional na área da educação. Para 

Maria o “projeto professor” é o que permitirá que haja real continuidade da formação, 

dos projetos e da educação. Sua fala reflexiva e triste, segundo sua própria 

colocação: “eu fico/ assim:: MUITO TRISTE mesmo com relação a isso”, faz um 

apelo: “existe uma boa vonta::de muito grande de:: de PERSISTIR na área da 

educação (+) [...] mas é:: é uma ÁREA que DEVE ser olhada com MUITO carinho 

AINDA  (+) eu acho que falta muito cuidado com esse olhar (+) na área da 

educação”. Na sequência podemos acompanhar a entonação dada por Maria, que 

vivencia a realidade da educação em Minas Gerais.  

 

e aí vai né/ só um recado assim  (+) que:: os programas são 

EXTREMAMENTE importantes e TEM CONTINUIDADE (+) né? E o que 

eu vejo é:: é isso/ A FALTA DE CONTINUIDADE eu vejo/ POR QUÊ? 

Assim/ mas basicamente POR QUÊ? É:: o professor:: né (+)  não se VÊ 

(+) na:: na/ é:: TÃO LIGADO àquela:: àquela questão ali (+) pelos: moti/ 

por VÁ::rios motivos ligados na/ é/ é a QUESTÃO:: é:: de CARREIRA (+)  

mesmo (+)  do professor (+) então assim HOJE em dia/ é:: parece assim 

a: a: a educação ela é/ ela é BONITA demais:: (+)  todo mundo:: acha a 

coisa mais linda  (+) acha a coisa mais IMPORTANTE  (+) só que/ ACHA-

SE também a questão AMBIENTAl importante (+) a questão do 
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desenvolvimento né  (+) também importan/ só que todas essas questões 

tem muito é:: RECURSO (+) muito:: muito DINHEIRO (+)  né? E a 

questão da educação NÃO É vista da mesma maneira (+) EDUCAÇÃO 

(+) né (+) é:: de qualidade (+) educação BOA (+) ela se faz acho que:: 

com mui/ com INVESTIMENTO  (+) né? O investimento não é só o 

PROGRAMA pro professor RESOLVER (+) o que VAI fazer ou que NÃO 

VAI fazer (+) né? Esse investimento é/ consiste assim/ né (+) a:: ao MEU 

ver em::  VALORIZAR o professor  (+) COMO::  professor mesmo (+)  

como profissional da educação de ensino (+)  é:: né:: como profissional:: 

que/ RESPONSÁVEL por ensinar:: o aluno (+)  né? E:: isso:: é: é uma das 

coisas que/ que mais perde:: assim  (+) com a questão da continuidade de 

projetos  (+) por quê? Olha o que a gente observa (+) né (+) na rede 

estadual (+) municipal (+) é:: MUITOS PROFESSORES saíram mesmo 

(+)  abandonando né (+)  como a gente foi:: comentou (+) né (+)  no 

começo/ MUITOS PROFESSORES saindo (+) e:: e os projetos ficando 

pra traz/ projetos ótimos (+)  projetos muito bons (+)  mas os projetos 

ficando pra traz (+) então assim:: ALÉM do projeto/ é:: o: o projeto que se 

deve PENSAR é o projeto professor (+) né? O quê que tá sendo feito pro 

professor CONTINUAR (+) ali (+) né? Com aquele/ DANDO continuidade 

naquele projeto (+) CONSOLIDANDO com: com o menino né (+) é uma 

questão/ PORQUE/ ah:: consolida um projeto (+)  passa o tempo e o 

professor sai (+) o que chega:: né (+) acha importante? NÃO:: né (+)  e:: e 

as coisas vão ficando/ vão se perdendo né  (+) tem certas coisas que vão 

se perdendo (+) não dá o devido valor que deveria ser dado (+) então a 

questão é/ infelizmente/ assim: é:: dificilmente trabalhar com ela/ nossa/ 

educação  (+) a gente:: PASSA por isso (+)  e eu:: eu fico/ assim:: MUITO 

TRISTE mesmo com relação a isso  (+) né (+)  é:: (++) a/ existe uma boa 

vonta::de muito grande de:: de PERSISTIR na área da educação (+) né? 

Essa:: vontade assim: de/ que o outro apren::da e tu/ mas é:: é uma 

ÁREA que DEVE ser olhada com MUITO carinho AINDA  (+) eu acho que 

falta muito cuidado com esse olhar (+) na área da educação. 

 

Ao final da entrevista com a professora Maria, esta manifestou o interesse de dizer 

sua percepção sobre a nossa pesquisa. Tratou o tema, o cerne da nossa pesquisa, 
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sobre o qual discursou com apropriação, ao longo da entrevista, como algo relevante 

e pertinente. Ela ainda fez novos comentários, resgatando vozes que discutem as 

reais condições do docente e da estrutura educacional escolar.  

 

Eu achei/ né: é:: esse tema né (+)  essa questão (+) de:: essa 

PREOCUPAÇÃO com esse/ né? FENÔMENO (+) teoria e linguagem  (+) 

eu achei pertinente DEMAIS  (+) eu achei um tema/ é:: mui::to re-le-van-te 

assim::/ um tema: PRA SER:: ques-ti-o-na-do MESMO e principalmente 

é:: de ser levado a sério/ MAIS A SÉRIO (+) porque eu vejo que é uma 

maneira diferente de ver  (+) de ensinar ciências  (+) assim de um modo 

geral (+) e:: e a gente ESBARRA nessa dificuldade de: de:: (++) de 

formação mesmo (+)  formação de professores  (+) né? Na/ nessa:: é:: 

DIFICULDADE de/ de estrutura né: de estrutura da esco::la (+)  porque:: 

é/ o aluno TEM QUE VER as coisas (+) né? O FENÔMENO:: ele tem que/ 

ele tem que ser visto  (+) ele tem que ser:: é: ESTUDADO  (+) ele tem:: 

tem que ter:: FONTE (+)  de pesquisa né  (+)  pro fenômeno (+) ele pode 

ser uma coisa simples:: mas ele pode ser:: uma/ é: é:: né/ a ente pode 

trabalhar o fenômeno como uma maneira sim/ de uma maneira simples:: 

mas a gente pode trabalhar de uma maneira:: mais:: SOFISTICADA 

também (+)  né? E: e TUDO ISSO precisa né: de uma estrutura (+) né? 

Pra você trabalhar (++) então:: é:: eu acho importante (+)  NÉ? Cê/ cê tá:: 

né (+) pesquisando a respeito disso. 

  

4. 3. A multiplicidade de significações no processo de apropriação 

 

A apropriação corresponde a uma relação de tensão entre a palavra alheia e a 

multiplicidade de significações atribuídas pelos sujeitos ao discurso de outrem. Em 

nossa análise do discurso dos docentes do Ensino Médio, nas enunciações de 

Anísio, Mário, Fernando e Maria, compreendemos que há certa apropriação da ideia 

de integrar fenômenos, teorias, e linguagem para que o ensino de Química não se 

faça manco. Apoiada nesse tripé a Química pode ser ensinada e aprendida em suas 

relações, tal como entre o real e o representacional. Contudo, constatamos que 

estes mesmos docentes enumeram diversas dificuldades que limitam a colocação 
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em prática, de maneira integral e contínua, dessa ideia epistemológica no ensino de 

Química.  

 

Entre tais limitações e dificuldades destacamos: curto tempo semanal para as aulas 

de Química (organizados em módulos de hora/aula); condição sociocultural dos 

alunos; imposição autoritária da SEE-MG sobre o funcionamento das escolas; 

turmas muito cheias; escolas com grade curricular distinta (algumas com aulas de 

Química só nos primeiros e segundos anos e outras só nos primeiros e terceiros 

anos); desvalorização profissional do professor; insuficiência de investimentos na 

Educação Básica; funcionamento de escolas em situações precárias; uso 

inadequado do espaço destinado às aulas de experimentação em Ciências; tempo 

escolar rígido com carência de interações entre professores; falta de transparência 

no Projeto Político Pedagógico da escola; mau gerenciamento das verbas escolares; 

excesso de demanda burocrática que sobrecarrega o trabalho do professor; cisão 

entre teoria e prática na formação acadêmica do professor de Química; ausência de 

continuidade dos projetos de formação continuada de professores oferecidos pelo 

Estado. 

 

Com isto, notamos que a apropriação de cada docente encontra-se em níveis ou 

graus distintos21. Para melhor compreensão da possibilidade da apropriação 

acontecer em graus ou níveis diferentes, voltamos à própria descrição de Bakhtin: 

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno 
de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 
grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 
consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 
reacentuamos (BAKHTIN, 1979/2010, p. 294-295, grifos nossos). 

 

Com esta citação, entendemos que a apropriação se dá em grau vário, ou seja, que 

depende: da presença do outro; do que pode ser assimilado em confronto de ideias 

com o outro; da apercepção da voz alheia sem, contudo, negar o eu e daquilo que é 

relevante para o eu no discurso de outrem. Cohen e Martins (2008) utilizaram a 

                                                           
21

 O sentido de graus distintos (grau vário na perspectiva bakhtiniana) remete ao reconhecimento de 
uma multiplicidade de vozes que atribuem maior ou menor significação e pertinência à compreensão 
de um determinado discurso. Com base nessa noção de grau vário, não nos propusemos a 
estabelecer uma hierarquia do conhecimento dos docentes entrevistados acerca da Proposta 
Curricular de Química de Minas Gerais no que concerne à ideia de correlacionar fenômenos, teorias e 
linguagem.  
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expressão “níveis de apropriação” para analisarem “em que medida a voz” de 

outrem se incorpora no discurso de seus entrevistados (p. 60). Em nota, estas 

autoras esclarecem que tomam o sentido de apropriação segundo as atribuições de 

Smolka (2000). Segundo Cohen e Martins, as atribuições de Smolka partem de 

“considerações de Bakhtin sobre os processos de apreensão e transformação de 

palavras alheias em palavras próprias” (p. 61-62). Nas palavras de Smolka:  

  

O termo apropriação refere-se a modos de tornar próprio, de tornar seu; também, tornar 
adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente estabelecidos. [...] Nossa 
intenção [...] é discutir um certo modo de conceber e elaborar teoricamente a questão da 
apropriação, não estritamente ligada ao construto internalização, mas relacionada 
principalmente ao problema da significação (2000, p. 29, grifos da autora). 

 

Ainda de acordo com Smolka (2000), “entre o próprio (seu mesmo) e o pertinente 

(adequado ao outro) parece haver uma tensão que faz da apropriação uma 

categoria essencialmente relacional” (p. 33). Para esta autora, “Bakhtin [...] enfatiza 

que a multiplicidade de significações é o que faz de uma palavra uma palavra” (p. 

36). Desse modo, compreender a apropriação por docentes do Ensino Médio da 

ideia do tripé epistemológico da Química implica considerar “a não-coincidência e a 

multiplicidade de significações” (SMOLKA, 2000, p. 36) que constituem cada sujeito 

em suas relações com seu contexto de vivência sociohistórico.   

 

Sepulveda e El-Hani (2006) utilizam a expressão “negociação de significados”22. 

Estes autores concebem que a apropriação passa pela compreensão da voz alheia 

através do confronto de vozes. “De acordo com a concepção dialógica de Bakhtin, a 

compreensão implica um mínimo de negociação de significados entre a voz 

transmissora e a voz receptora do discurso compreendido” (SEPULVEDA; EL-HANI, 

2006, p. 38).  

 

Sepulveda e El-Hani (2006), ainda colocam que “a perspectiva da análise de 

discurso bakhtiniana” (p. 38) explica que através da interação dialógica é possível 

                                                           
22

 De acordo com estes autores a expressão “negociação de significados” foi estudada por 
WERTSCH e SMOLKA, 2001 e “refere-se ao movimento dialógico através do qual, numa situação de 
contato entre duas ou mais vozes, uma voz toma as enunciações de outras vozes como estratégia ou 
dispositivo de pensamento e, assim, cria novos significados, em lugar de transmitir as informações de 
forma precisa e unívoca” (p.38). 
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alcançar “uma estabilidade cognitiva maior” do que aquela que seria alcançada com 

a manutenção de dois ou mais discursos distintos em separado.  

 

Partindo das colocações a propósito da apropriação aqui apresentadas, inferimos 

que os docentes do Ensino Médio (Anísio, Mário, Fernando e Maria) ao entrarem em 

contato com o discurso epistemológico do tripé da Química, no momento de 

compreensão/apropriação, carregam consigo o discurso dos limites e dificuldades 

impostos por diversos fatores da condição docente e da infraestrutura da educação 

pública em Minas Gerais. Assim, a apropriação de cada um deles depende das 

significações construídas em meio às dificuldades e limitações impostas por suas 

vivências em seus contextos de trabalho. 

  

A professora Maria, talvez, por ter experiência docente também em curso Pós-Médio 

de Química, apresentou maior proximidade de significações entre seu discurso e o 

discurso epistemológico da Química, facilitando negociações. Sua enunciação, após 

interação dialógica com o triângulo: fenômenos, teorias e linguagem, em curso de 

Especialização realizado na UFMG, traz uma notável familiaridade: 

 

EU ACHO que/ né/ o fe/ né: esse/ vamos dizer esse:: esse: esse 

TRIÂNGULO e:: essa:: essa tríplice (+) é:: (++) acho que ela tá tendo 

muito haver com:: com a própria FORMAÇÃO do professor (+) assim (+) 

COMO QUE:: como que ele vê:: esse/ sabe? Essa NECESSIDADE (+) 

[...] essa: ne-ce-ssi-dade (+) é como se tivesse fechando um CÍRCULO alí 

(+) né? Naquele caso alí (+) é:: o fenômeno sozinho vamos dizer que ele 

é vazio TAMBÉM não tem:: né/ a TEORIA so-zi-nha deixa o/ né:: o aluno 

muito perdido (+) e a LÍNGUA::GEM a ser utilizada (+) seria:: né: o: o/ O 

ELO entre esses dois (+) vamos dizer: né?  

 

A apropriação do triângulo da Química, fenômenos, teorias e linguagem, pelos 

professores Anísio e Mário nos remete a conflitos e tensões vivenciados por eles no 

momento de compreensão de tal discurso epistemológico. 
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 Anísio nos diz:  

 

“quando eu tenho oportunidade de usar algum material/ o pouco que eu já montei e 

que:: quando eu montei eu cheguei a pensar na:: nesses três ASPECTOS (+) aí eu 

acho que a minha aula acaba CONTEMPLANDO esse:: esses três aspectos né? [...] 

eu confesso e reconheço AQUI a minha dificuldade (+) eu NÃO CONSIGO fazer isso 

com duas horas/aula por semana (+) eu acho que o tempo É MUITO POUCO [...] 

existe uma diferença entre o aluno de uma região periférica” e o aluno de região 

central. As “salas de aulas (+) que vai ter que ter MIL X de alunos [...] e aí pra gente 

fazer MI-LA-GRE (+) pra gente fazer SACRIFÍCIO (+) pra gente PEN::SAR uma 

forma de trabalhar esses aspectos/ confesso que:: acaba que o professor prefere ir 

pra coisa mais simples”. 

 

Mário recorda: “eu tenho uma dificuldade muito grande no ESTADO porque lá não 

tem laboratório” e “eu acho que a questão mais é:: é investiMENTO mesmo”, no 

sentido de falta de investimentos. 

 

Esta experiência docente de Anísio e Mário, em regiões periféricas (das 

proximidades entre Contagem e BH) e os vários obstáculos enfrentados por estes 

professores na educação pública influenciam o grau de relevância e adequação de 

significados, desfavorecendo em parte a interação dialógica desses docentes com 

questões epistemológicas. 

 

Ainda constatamos, em nossa pesquisa, que as diferenças entre fomentadores de 

formação continuada (Universidades e/ou SEE-MG) e entre tempo de estudos dos 

professores (Especialização e/ou curso de curta duração), também exercem 

influência na apropriação da ideia de relacionar e integrar os aspectos constituintes 

do conhecimento químico: fenômenos, teorias e linguagem. Ao analisar o discurso 

da professora Maria que participou do PDP (2004), formação continuada oferecida 

pela SEE-MG, constatamos que a mesma não se lembra de ter discutido a 

relação/integração dos fenômenos, teorias e linguagem. Em contrapartida, Maria 

recorda da especialização oferecida pela UFMG e deixa claro ter sido lá o contexto 

histórico, de que fala Bakhtin, para sua apropriação.  
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Fenômeno (+) teoria e representação ((fala em voz baixa)) Olha:: eu vi/ eu 

posso falar que vi: na::/ nesse curso né: que eu falei com você assim/ que 

é al/ é algo que me despertou MUITO pra essa questão (+) foi:: quando fiz 

a ESPECIALIZAÇÃO (+) Conhecimento de Ciência através de 

Investigação (+) que aí ficava CLARO pra gente Né/  [...] eu tô lembrando 

AQUI da:: da especializa/ da min/ da especialização que eu participei né: 

lá na UFMG (+) especialização através do Ensino de Ciências por 

Investigação (+) e AÍ/ existia essa preocupação (+) essa necessidade (+) 

né: é:: grande de: de:: DE MOSTRAR (+) de formar esse círculo assim (+) 

em todas as:: as: as passagens da Química e INTERLIGAR também (+) 

né? É:: a questão do fenômeno (+) teoria e representação. 

 

A comparação dos discursos dos professores Fernando e Darcy também permite a 

observação de implicações dos diferentes fomentadores de cursos de formação 

continuada no processo de apropriação. Darcy, embora tenha participado do PDP 

(2004), não estabeleceu relações significativas com o discurso referente ao tripé da 

Química. E Fernando se posiciona explicando que não quis participar dos programas 

de formação continuada, oferecidos pela SEE-MG, Promédio (1997), PDP (2004) e 

Imersão (2006/2007), por tencionar com o modo em que são realizados. Ele diz: “VI 

ISSO como uma imposição (+) é:: UNILATERAL do governo do Estado”. Todavia, 

Fernando possui “grau vário de aperceptibilidade” (BAKHTIN, 1979/2010, p. 294-

295) da integração entre fenômenos, teorias e representaçõesl. Ele enuncia: “pra 

mim [...] essa questão do conhecimento UNO desse conhecimento INTEGRADO é 

que VAI direcionar o ensino de Química (+) é assim que eu entendo”. 

 

Como nos alerta Bakhtin, é preciso que haja “contextos de outrem” que permitem 

interação dialógica e, mais, isolamento do discurso de outrem (da palavra alheia) 

para que haja apropriação (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 100). Assim, nos indagamos 

sobre o contexto vivenciado por Fernando que o permitiu certa apropriação do 

conhecimento integrado da Química e descobrimos que esse professor, que mesmo 

não tendo motivação para participar dos programas da SEE-MG, supracitados, 

procurou por sua iniciativa a UFMG e participou do grupo FoCo. 
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Diante do exposto, enfatizamos que as dificuldades da realidade da educação 

pública e as diferenças entre os cursos de formação continuada, oferecidos pelo 

Estado, e as especializações, buscadas na universidade, influenciam as 

negociações de significados na produção da réplica desses docentes à ideia de 

relacionar/integrar fenômenos, teorias e linguagem. Consequentemente, a 

apropriação ocorre entre conflitos num “grau vário [...] de relevância” (BAKHTIN, 

1979/2010, p. 295) e os discursos dos professores são plenos de ressignificações da 

questão epistemológica da Química, objeto de nosso interesse. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O dialogismo estabelecido com as revisões de literatura, ao longo deste estudo, 

permite dizer que a integração dos três aspectos constituintes do conhecimento 

químico ‘fenômenos, teorias e linguagem’ pode contribuir para um ensino mais 

significativo para os educandos.  Esta articulação, contextualizada e associada ao 

cotidiano dos educandos, torna possível discutir as limitações e as continuidades 

entre o real e o representacional da Química, proporcionando melhor compreensão 

dos conceitos dessa ciência. 

 

Buscamos olhares constituídos a partir da reflexão filosófica a fim de abordar 

questionamentos de posições e posturas realistas, dogmáticas, empiristas e 

objetivistas. Problematizamos a autonomia da Química, sua objetividade, ligada 

ontologicamente ao mundo da vida, necessariamente vinculada aos nossos atos, 

para expressar, dar a ver, o sentido desta ciência e de seu ensino para nossa 

existência. Discutimos a dimensão axiológica, o pensar-e-agir eticamente, em 

conformidade com as reflexões de Bakhtin em Para uma Filosofia do Ato 

Responsável. Assim, os modos como fazemos e ensinamos Química e a forma 

como circulam os produtos desta ciência (ou nossos produtos) pelas sociedades e 

ambiente devem ser tomados em sua (nossa) significação e participação no vir-a-ser 

da realidade. 

 

Caminhamos interessados em construir uma compreensão a propósito da relação 

dos docentes do Ensino Médio com a ideia de integrar fenômenos, teorias e 

linguagem. Partimos da indagação: houve ou não apropriação? E havendo, como os 

professores enunciam sua apropriação? 

 

Embasados pela noção bakhtiniana de que a apropriação da palavra de outrem se 

dá em certo contexto histórico, procuramos caracterizar os momentos de formação 

continuada de professores oferecidos pela SEE-MG ‘o Promédio, o PDP e o 

Imersão’, uma vez que estes foram palcos da discussão da inovação curricular em 

Química. Esta inovação carrega a ideia de integração dos aspectos constituintes do 

conhecimento químico. 
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Durante as entrevistas com os professores que colaboraram com nosso estudo, 

entendemos a importância da alteridade na relação eu/outro. 

 

A unicidade do ser humano existe na ação, no ato individual e responsável. Viver é agir e 
agir em relação ao que não é o eu, isto é, o outro. Eu e outro constituem dois universos 
de valores ativos, que são constitutivos de todos os nossos atos. As ações concretas 

realizam-se na contraposição de valores (FIORIN, 2008, p. 17). 
 

 

Buscamos analisar os enunciados dos professores numa perspectiva dialógica, isto 

é, entendendo que “não pode haver interlocutor abstrato” senão não teríamos 

linguagem comum com os professores, “nem mesmo no sentido próprio nem no 

figurado” (BAKHTIN e VOLOSHÍNOV, 1929/1981, p. 115). Assim nossa 

compreensão do discurso dos professores entrevistados é passível de novos 

interlocutores e novas compreensões. 

 

Segundo Bakhtin, “para cada indivíduo, todas as palavras se dividem nas suas 

próprias palavras e nas do outro, mas as fronteiras entre elas podem confundir-se, e 

nessas fronteiras desenvolve-se uma tensa luta dialógica” (1979/2010, p. 379-380). 

Desse modo, compreendemos que a apropriação se dá num clima de tensão entre 

compreensões, convicções e condições de trabalho. Embora a integração dos três 

aspectos (fenomenológico, teórico e representacional) aparece acentuada na fala 

dos professores Anísio, Mário, Maria e Fernando, através das expressões “reunir os 

três aspectos”, “não tem como separar esses aspectos”, “interligar, fechar o círculo”, 

“fazer conexões”, estes apontam alguns limites e algumas dificuldades relativas às 

condições docentes e de trabalho como conflitantes à colocação em prática, de 

maneira integral e contínua, o ensino fundamentado nessa tríade. 

 

Entre tais limites e dificuldades destacamos: curto tempo semanal para as aulas de 

Química (organizados em módulos de hora/aula); condição sociocultural dos alunos; 

imposição autoritária da SEE-MG sobre o funcionamento das escolas; turmas muito 

cheias; escolas com grade curricular distinta (algumas com aulas de Química só nos 

primeiros e segundos anos e outras só nos primeiros e terceiros anos); 

desvalorização profissional do professor; insuficiência de investimentos na Educação 

Básica; funcionamento de escolas em situações precárias; uso inadequado do 

espaço destinado às aulas de experimentação em Ciências; tempo escolar rígido 
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com carência de interações entre professores; falta de transparência no Projeto 

Político Pedagógico da escola; mau gerenciamento das verbas escolares; excesso 

de demanda burocrática que sobrecarrega o trabalho do professor; cisão entre teoria 

e prática na formação acadêmica do professor de Química; ausência de 

continuidade dos projetos de formação continuada de professores oferecidos pelo 

Estado. 

 

A propósito da formação de professores, em termos da relação apropriação/contexto 

de apropriação, observamos que há forte presença das vozes da formação inicial no 

discurso do professor Anísio, e da formação continuada, propiciada por 

universidades, nos discursos dos professores Fernando e Maria. Já o discurso de 

Darcy, que participou do PDP (projeto de formação do Estado), se desenrola de 

modo alheio à voz deste lugar de formação de professores.  Com isso, buscamos 

inferir a respeito do texto/contexto onde se apresenta a articulação epistemológica 

dos aspectos constituintes do conhecimento químico para os professores, a 

Proposta Curricular de Química de Minas Gerais. Este documento oficial pode gerar 

conflitos epistemológico/políticos e tensionamento a respeito da relação saber/poder 

dentro do espaço-tempo das escolas e, também, das salas de aula. Acreditamos 

que a discussão da questão epistemológica do conhecimento químico, ou seja, do 

triângulo: fenomenológico, teórico e representacional, que se faz dentro das 

universidades sem vinculação ou atrelamento a um documento curricular distribuído 

por Secretarias de Educação, faça mais sentido para os professores, tornando-se 

compreensível e apropriada pelos mesmos. 

 

Com este estudo, percebemos a necessidade de fortalecer entre os professores do 

Ensino Médio a temática da integração dos aspectos constituintes do conhecimento 

químico (fenômenos, teorias e linguagem). Sendo parte da dimensão 

epistemológica, esta tríade não se resume numa metodologia para ensinar Química 

como às vezes pode ser entendida numa proposta curricular. Logo, torna-se 

pertinente problematizar a repercussão desses três aspectos para além do texto do 

documento oficial da Proposta Curricular de Química de Minas Gerais.  

 

Uma vez que consideramos relevante para o ensino de Química a compreensão, por 

parte dos professores, da relação (integração/vinculação) envolvendo os três níveis 
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ou dimensões da Química ou aspectos do conhecimento químico, pensamos ser 

conveniente rediscutir essa temática nos espaços de formação docente (formação 

inicial, formação continuada, grupos de pesquisas) levando em conta seu alcance 

nacional e internacional.  

 

A revisão de literatura referente a diferentes temáticas em pauta na Filosofia da 

Química abre espaço para a constituição de mais estudos versando sobre a relação 

entre a natureza da Química e o seu ensino. Para além das preocupações 

epistemológicas que originalmente motivaram este estudo, a reflexão filosófica 

aponta para a necessidade e possibilidade de estudos de cunho ontológico e/ou 

axiológico nesta fronteira/região que se constitui entre nossa concepção de Química, 

as práticas dos químicos e como fazemos o ensino desta ciência.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Roteiro de Entrevista  

  

 
ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 
Boa noite. 
  
Meu nome é Daysilane e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer mais vez 
pela sua disponibilidade em colaborar com a pesquisa. 
 
Meu trabalho trata do ensino-aprendizagem da Química no Ensino Médio e a 
entrevista é composta por seis questões. 
Vamos lá?! 
 
1. Qual a sua formação de nível superior? Há quanto tempo o Sr./a Sra. leciona 
Química? 
Em que séries o Sr./a Sra. mais lecionou Química? Em que série/s o Sr./a Sra. 
leciona Química atualmente? 
 
2. Fenômenos, teorias e linguagem química: o que estes conceitos significam para 
você? 
 
3. Você tem levado essa ideia, esses conceitos, para a sua prática em sala de aula?  
Por quê?  
 
(em caso de resposta afirmativa) Como você faz e quais são os efeitos? 
 
4. Você participou do Programa Pró-Médio/PDP/Imersão? Quando foi?  
(em caso de resposta afirmativa) O que ficou desse Programa para você e para a 
sua prática nas salas de aula? 
 
5. A ideia de “fenômenos, teorias e linguagem química” foi trabalhada lá no 
Programa Pró-Médio/PDP/Imersão? Em seu ponto de vista, qual foi a finalidade de 
trabalhar essa ideia? 
 
6. Quais são as possibilidades, os limites e as dificuldades de um ensino de Química 
baseado nessa ideia de “fenômenos, teorias e linguagem química”? 
 
7. As questões semiestruturadas terminaram, mas você pode ficar bem à vontade 
para dizer algo mais, que sob seu ponto de vista, não foi contemplado em nossas 
perguntas. 
 
Ok, obrigada pela sua colaboração e participação. 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu_________________________________________________________________

___, identidade número ________________________________, declaro que 

concordo que o conteúdo das entrevistas concedidas a Daysilane das Mercês Frade 

Silva, sejam utilizados na pesquisa Apropriação da Ideia de Integração dos Aspectos 

Constituintes do Conhecimento Químico: Fenômenos, Teorias e Linguagem, por 

docentes do Ensino Médio. Sinto-me esclarecido(a) para participar voluntariamente 

da pesquisa, sabendo também que me é garantido o anonimato. Participo, portanto, 

com meu consentimento livre e esclarecido e por isso assino o presente Termo. 

 

 

Assinatura ____________________________________________________ 

 

____________________________, ______ /______ /______ 
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ANEXO C – (QUADRO 3): Marcadores e Sinais Utilizados nas Transcrições de 

Conversações 

 

 

 

Marcador ou sinal Indicação 

 (  ) Pausas e silêncios são indicados entre 

parênteses  

(+) Um sinal + dentro dos parênteses Indica 

pausa curta na fala, mais de um Indica 

pausa mais longa na fala 

Barra      / Indica truncamentos bruscos, ou seja, o 

corte na fala 

A escrita com letras MAIÚSCULAS em 

sílabas, palavras ou expressões 

Indicam ênfase ou acento mais forte que o 

habitual na fala 

Dois pontos :: Indicam alongamento de vogal, os dois 

pontos podem ser repetidos, a depender 

da duração 

Parênteses duplos ((  )) Indicam comentários do analista 

Uso do hífen para si-la-ba-ção  
 

Indicam as palavras pronunciadas 

silabicamente 

 

Quadro adaptado de MARCUSCHI, 2000, p. 9-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 


