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RESUMO 

 

BORDONI, A. J.O Potencial de uma oficina temática de Química para a promoção das 

Capacidades de Pensamento Crítico. 2018, 153 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, Universidade Estadual de 

Maringá, Maringá, 2018. 

 

No presente trabalho discutem-se alguns aspectos referentes às contribuições de uma oficina 
temática de química para a promoção das capacidades de pensamento crítico dos alunos e, 
mais especificamente, busca responder qual o potencial de uma oficina temática de química 
para promover as capacidades de Pensamento Crítico de alunos do Ensino Médio. De 
natureza qualitativa com caráter participante, a investigação teve como principal objetivo 
reconhecer e avaliar o potencial que essa oficina temática tem em promover as capacidades de 
pensamento crítico de 123 alunos do Ensino Médio de 8 diferentes escolas do ensino privado 
e público, que participaram da oficina temática intitulada, “Combustíveis: a Química em 
movimento”. Essa passou por um processo de reformulação de suas questões por meio do uso 
do Quadro de Taxonomia de Ennis (1987) com o objetivo de promover capacidades de 
pensamento crítico nos alunos participantes, aplicada por 5 bolsistas do projeto PIBID de 
Química da Universidade Estadual de Maringá. O desenvolvimento da pesquisa consistiu em 
seis etapas, sendo elas, revisão da literatura e organização dos procedimentos para a coleta 
dos dados, reformulação da oficina temática, estudos teóricos e preparação dos bolsistas, 
aplicações da oficina reformulada, processamento e análise dos dados e por fim a redação 
final. Os dados foram coletados por meio dos questionários respondidos pelos alunos na 
oficina temática, assim, buscou-se identificar na análise das respostas dos alunos, por meio da 
metodologia de análise de conteúdo segundo Bardin (1977), aspectos que sinalizam se houve 
a promoção ou o desenvolvimento das suas capacidades de pensamento crítico. Os resultados 
oriundos dessas análises revelaram um alto percentual positivo nas respostas referentes às 
capacidades esperadas para cada questão, como a tomada de decisão e a capacidade de 
exemplificação, assim como o desenvolvimento de outras capacidades que não eram 
esperadas, como a comparação da queima dos dois experimentos, proporcionando assim que 
ao fim o aluno apresentasse uma capacidade de juízo de valor e tomada de decisão acerca do 
combustível que utilizaria em um automóvel flex, pensando em diferentes fatores, tais como 
consumo, econômico e ambiental. Portanto, essa pesquisa aponta alguns aspectos que possam 
promover e auxiliar na conscientização da comunidade de educadores de Química que 
atividades que promovam as capacidades de pensamento crítico podem vir a trazer para o 
ensino da cidadania. 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Química, Estratégias de Ensino e Aprendizagem, 

Questionamento, Pensamento Crítico, Oficina temática. 



 
 

 
ABSTRACT 

 

BORDONI, A. J. The potential of a thematic workshop on Chemistry for the promotion 

of Critical Thinking Capabilities. 2018, 153 f. Master´s Dissertation in Education for 

Science and Mathematics, Universidade Estadual de Maringá, Maringá PR Brazil, 2018 

 
In this paper we discuss some aspects related to the contributions of a thematic workshop on 
chemistry to promote the critical thinking capacities of students and, more specifically, to 
answer the potential of a thematic workshop on chemistry to promote the capabilities of 
Critical Thinking of high school students. The main objective of this research was to 
recognize and evaluate the potential of this thematic workshop to promote the critical thinking 
capacities of 123 high school students from 8 different private and public schools 
participating in the workshop thematic entitled "Fuels: Chemistry in motion". This has 
undergone a process of reformulation of its questions through the use of the Ennis Taxonomy 
Framework (1987) with the objective of promoting critical thinking skills in the participating 
students, applied by five fellows from the PIBID project of Chemistry of the State University 
of Maringá. The development of the research consisted of six stages: revision of the literature 
and organization of procedures for data collection, reformulation of the thematic workshop, 
theoretical studies and preparation of scholarship holders, reformulated workshop 
applications, data processing and analysis, and finally the final essay. The data were collected 
through the questionnaires answered by the students in the thematic workshop, thus, it was 
sought to identify in the analysis of the students' answers, through the methodology of content 
analysis according to Bardin (1977), aspects that indicate if there was the promotion or the 
development of their critical thinking skills. The results from these analyzes revealed a high 
positive percentage in the responses regarding the expected capacities for each issue, such as 
decision making and exemplification capacity, as well as the development of other capacities 
that were not expected, such as the comparison of the burning of the two experiments, thus 
providing the student with a judgmental and decision-making ability about the fuel he would 
use in a flex-fuel car, thinking about different factors such as consumption, economic and 
environmental. Therefore, this research points out some aspects that can promote and help in 
the awareness of the community of educators of Chemistry that activities that promote the 
capacities of critical thinking can bring to the teaching of citizenship. 
 
 

Keywords: Teaching Chemistry, Teaching and Learning Strategy, Questioning, Critical 

Thinking, Thematic Office. 

. 
 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC  Análise de Conteúdo 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular 

CTSA  Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

EM  Ensino Médio 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

PC  Pensamento Crítico 

PCM Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática 

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais 

PIBID  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

PNE Plano Nacional de Educação 

QI Questionário inicial 

UEM  Universidade Estadual de Maringá 



 
 

 
LISTA DE QUADROS 

Quadro 1.  Definições de pensamento crítico..........................................................................31 

Quadro 2. Capacidades de pensamento crítico propostas por Ennis, adaptado por Mól e Neri 

de Souza (2014) .....................................................................................................45 

Quadro 3. Etapas de desenvolvimento da pesquisa.................................................................54 

Quadro 4. Caracterização dos bolsistas do PIBID participantes da pesquisa..........................58 

Quadro 5. Dados referentes as aplicações da oficina temática reformulada...........................59 

Quadro 6. Quadro comparativo questionário inicial................................................................64 

Quadro 7. Quadro comparativo questionário pré-laboratório..................................................66 

Quadro 8. Quadro comparativo questionário pós-laboratório.................................................68 

Quadro 9. Quadro comparativo dos Mitos e Verdades...........................................................70 

Quadro 10. Exemplos de respostas 1a que apresentaram a capacidade esperada... ................74 

Quadro 11. Respostas a 1a que não apresentaram a capacidade esperada.................. ...........74 

Quadro 12. Categorização dos dados da análise a 1a.......................................... ...................75 

Quadro 13. Categorização dos dados da análise a 3a........................................... ..................80 

Quadro 14. Exemplos de respostas a 1b que apresentaram a capacidade esperada.................85 

Quadro 15. Exemplos de respostas a 1b que não apresentaram a capacidade esperada..........86 

Quadro 16. Categorização dos dados da análise de 1b................................................ ...........87 

Quadro 17. Exemplos de respostas a 2b que apresentaram a capacidade esperada...... ..........89 

Quadro 18. Categorização dos dados da análise de 2b.............................................. .............90 

Quadro 19. Exemplos de respostas a 1c que apresentaram a capacidade esperada.................94 

Quadro 20. Exemplos de respostas a 1c que não apresentara a capacidade esperada.............95 

Quadro 21. Categorização dos dados da análise de 2c.............................................. .............96  

Quadro 22. Exemplos de respostas a 2c que apresentaram a capacidade esperada.... ............97 

Quadro 23. Categorização dos dados da análise de 2c.............................................. .............98 

Quadro 24. Exemplos de respostas a 3c que apresentaram a capacidade esperada ..............100 

Quadro 25.  Respostas a 3c que não apresentaram a capacidade esperada...........................101 

Quadro 26. Categorização dos dados da análise de 3c..........................................................102 

Quadro 27. Respostas referentes as proposições dos mitos e verdades.................................106 

Quadro 28. Resultados das respostas que apresentaram as capacidades esperadas  

para os mitos e verdades ........................................................................................................108 

Quadro 29. Categorização dos dados da análise de 1d..........................................................109 



 
 

 

Quadro 30. Exemplos de respostas a 2d que apresentaram as capacidades esperada ..........111 

Quadro 31. Exemplos de respostas a 2d que não apresentaram as capacidades esperadas nos 

mitos e verdades.................................................................................................112 

Quadro 32. Exemplos de respostas 3d que apresentaram as capacidades esperadas ............113 

Quadro 33. Respostas a 3d que não apresentaram as capacidades esperadas........... ............115 

Quadro 35. Respostas a 4d que não apresentaram as capacidades esperadas........... ............117 

Quadro 34. Exemplos de respostas 4d que apresentaram as capacidades esperadas.............117 

Quadro 36. Exemplos de respostas 5d que apresentaram as capacidades esperadas.............118 

 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS E ESQUEMAS 

 

Esquema 1. Os elementos do pensamento........................................................................27 

Esquema 2. As etapas de aplicação de uma oficina temática...........................................50 

Esquema 3. Etapas referentes ao desenvolvimento da oficina temática..........................63 

Gráfico 1. Incidência dos combustíveis citados em 2a..................................................78 

Gráfico 2. Resultados em relação à promoção da capacidade de PC em cada questão do 

QI..................................................................................................................83 

Gráfico 3. Resultados em relação à promoção da capacidade de PC em cada questão do 

questionário pré-laboratório.........................................................................92 

Gráfico 4. Resultados em relação a promoção da capacidade de PC em cada questão do 

questionário pós-laboratório.......................................................................104 

Gráfico 5. Resultados em relação a promoção da capacidade de PC nas proposições 

dos mitos e verdades...................................................................................120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Sumário 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 15 

CAPÍTULO 1. Pensamento crítico no Ensino de Ciências ......................................................... 20 

1.1. Marco teórico de estudos sobre o pensamento crítico e a sua importância para o 
ensino de ciências .................................................................................................................... 20 

1.3. Menções acerca do pensamento crítico nos documentos que regulamentam o ensino no 
Brasil ....................................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 2. Estratégias de ensino e aprendizagem promotoras do pensamento crítico ......... 38 

2.1. Estratégias de ensino e aprendizagens promotoras do pensamento crítico utilizadas no 
contexto do Ensino de Ciências .............................................................................................. 38 

2.2. O papel do questionamento como promotor das capacidades de pensamento crítico ...... 41 

2.2.1.  Quadro da Taxonomia de Ennis ............................................................................... 44 

2.3. Oficinas temáticas e seu diálogo com o pensamento crítico ............................................ 46 

CAPÍTULO 3. Abordagem metodológica da pesquisa: aspectos gerais ..................................... 52 

3.1.  Momentos da pesquisa .................................................................................................... 54 

3.1.1. Reformulação da oficina temática: “Combustíveis: a Química em movimento” ...... 55 

3.1.2. Estudos teóricos e preparação dos bolsistas .............................................................. 56 

3.1.3. Aplicação da oficina reformulada ............................................................................. 57 

3.2. Delimitando os sujeitos da pesquisa ................................................................................. 57 

3.2.1. Bolsistas .................................................................................................................... 58 

3.2.2. Alunos participantes da oficina temática ................................................................... 59 

3.3. A análise ........................................................................................................................... 60 

CAPÍTULO 4. Análise e discussão dos resultados ..................................................................... 62 

4.1. Questões da oficina temática e seus objetivos .................................................................. 62 

4.2. Análise dos questionários da oficina temática de combustíveis .................................. 72 

4.2.1. Análise das questões do questionário inicial (QI) ..................................................... 73 

4.2.1.a.  Análise da primeira questão do questionário inicial (1a) ............................... 73 

4.2.1.b. Análise da segunda questão do questionário inicial (2a) .................................... 78 

4.2.1.c.  Análise da terceira questão do questionário inicial (3a) ................................. 80 

4.2.1.d. Análise da quarta questão do questionário inicial (4a) ....................................... 82 

4.2.1.e.  Síntese dos resultados do questionário inicial ................................................ 83 

4.2.2.a. Análise da primeira questão do questionário pré-laboratório (1b) ..................... 85 

4.2.2.b. Análise da segunda questão do questionário pré-laboratório (2b) ..................... 89 

4.2.2.c. Síntese dos resultados do questionário pré-laboratório ...................................... 91 



14 
 

4.2.3.a- Análise da primeira questão do questionário pós-laboratório (1c) ..................... 93 

4.2.3.b. Análise da segunda questão do questionário pós-laboratório (2c) ..................... 97 

4.2.3.c. Análise da terceira questão do questionário pós-laboratório (3c)..................... 100 

4.2.3.d. Síntese dos resultados questionário pós-laboratório ......................................... 104 

4.2.4 – Análise dos Mitos e Verdades ............................................................................... 105 

4.2.4.a – Análise da proposição 1(1d) ........................................................................... 108 

4.2.4.b – Análise da proposição 2 (2d). ......................................................................... 110 

4.2.4.c – Análise da proposição 3 (3d). ......................................................................... 113 

4.2.4.d – Análise da proposição 4 (4d). ......................................................................... 116 

4.2.4.e – Análise da proposição 5 (5d). ......................................................................... 118 

4.2.4.f – Síntese dos resultados das proposições dos mitos e verdades ......................... 120 

Considerações Finais ................................................................................................................. 123 

Referências bibliográficas ......................................................................................................... 126 

Apêndice I - Questionários que compõem a primeira versão da oficina temática de 
combustíveis. ............................................................................................................................. 131 

Apêndice II - Questionários que compõem a oficina temática de combustíveis reformulada de 
acordo com os pressupostos teóricos de pensamento crítico..................................................... 133 

Apêndice III - Roteiro do Experimento da queima dos combustíveis....................................... 135 

Apêndice IV - Respostas dadas pelos alunos a primeira pergunta do pré-laboratório. ............. 136 

Anexo I - Quadro da Taxonomia de Pensamento Crítico proposta por Ennis (1985). .............. 148 

Anexo II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Alunos do Ensino Médio 
Participantes .............................................................................................................................. 155 

Anexo III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Bolsistas projeto PIBID Química-
UEM .......................................................................................................................................... 157 

 



15 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade na qual cada vez mais somos 

cobrados a praticarmos a nossa cidadania, e torna-se papel do nosso ensino promover a 

formação de um cidadão que saiba tomar decisões, fazer juízos de valores, refletindo a 

respeito dos seus atos, e estejam cientes acerca das consequências desses atos, para o 

meio em que vivem. Há então, a necessidade de discutirmos de uma forma mais crítica 

qual seria o papel da educação na formação desse cidadão. 

Julgamos que a cidadania não pode ser transmitida e sim deve ser conquistada 

pelo aluno (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). Torna-se importante a discussão do 

papel da escola e dos professores nesse processo, como o de proporcionar mecanismos 

para ajudar o aluno nessa autopromoção da cidadania. Santos e Schnetzler (1997) citam 

a contextualização do ensino como sendo um desses mecanismos que acreditam ser 

imprescindível para a formação de cidadãos mais críticos, pois quando o ensino 

apresenta um significado para esse aluno, estará mais envolvido no processo educativo, 

desenvolvendo a sua capacidade de participação, reflexão, juízo de valores e de tomada 

de decisão. 

O exercício da cidadania tem como condição que o cidadão detenha o 

conhecimento sobre problemas sociais, tomando decisões de forma mais racional para 

que consiga chegar a uma solução sobre esses problemas. Desta forma, entendemos ser 

importante a promoção do Ensino de Química para a formação de um cidadão mais 

crítico, uma vez que a química está presente no dia-a-dia do aluno. Santos e Schnetzler 

(1997) discutem a importância de o aluno conhecer as substâncias presentes no seu dia-

a-dia, assim como consiga se posicionar criticamente em relação aos efeitos destas ao 

meio ambiente. 

Para que seja possível uma educação para a cidadania, a formação do aluno deve 

ser fundamentada em valores éticos, juntamente com o desenvolvimento da capacidade 

de discussão e reflexão acerca das decisões fundamentais para a sociedade e para o 

individual. E no ambiente escolar, é essencial que sejam realizadas estratégias de ensino 

e aprendizagem promotoras das capacidades de juízo de valor, de tomada de decisões, 

entre outras relacionadas ao pensamento crítico.   
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Desta maneira, buscamos investigar o potencial que uma oficina temática de 

Química tem para promover as capacidades de pensamento crítico dos alunos. E para 

que isso fosse possível, partimos da análise qualitativa de uma oficina temática de 

Química aplicada pelo grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência) de Química da Universidade Estadual de Maringá (UEM), cujo tema gerador 

é combustível. 

O interesse em desenvolver a pesquisa surgiu ainda no período em que participei 

como bolsista do PIBID, pois me envolvi com o planejamento e aplicação de unidades 

didáticas e oficinas temáticas. O eixo norteador dos planejamentos de tais atividades 

sempre foi baseado em pressupostos teóricos que priorizam a construção do 

conhecimento e o aluno como protagonista do processo de ensino aprendizagem.  

No contexto das intervenções nas escolas, minha percepção sempre foi de que os 

alunos do Ensino Médio envolvidos nas atividades se tornavam mais participativos, e, 

ao final, tínhamos elementos para afirmar que os alunos aprendiam e expressavam 

maior criticidade, no entanto, não havia instrumentos pensados para avaliar os 

resultados à luz de pressupostos teóricos que indicassem o desenvolvimento das 

capacidades de pensamento crítico e de qual forma isso era possível. 

No âmbito do mestrado, continuei participando do projeto PIBID como 

voluntária, o que me fez perceber ainda mais a sua importância, e como as atividades 

desenvolvidas poderiam promover as capacidades de pensamento crítico nos alunos. Por 

fim, destaco que foi de grande relevância à minha formação no projeto, para que 

culminasse na necessidade de se investigar uma oficina específica, e avaliar qual o 

potencial desta em promover as capacidades de pensamento crítico nos alunos 

envolvidos, e, principalmente, por despertar a minha curiosidade em investigar quais as 

contribuições uma oficina planejada com este propósito poderá trazer para a formação 

inicial dos bolsistas. 

Ao pensarmos na sociedade em que vivemos, somos cobrados a todo o tempo a 

tomarmos decisões e resolvermos problemas, por exemplo, quando temos que escolher 

qual o melhor representante para governar o nosso país, ou então, ao entrarmos em 

contato e sabermos lidar com as tecnologias que estão em constante transformação. 

Com isso, cada vez mais emerge a necessidade de se estudar e discutir a respeito do 

pensamento crítico e as estratégias de ensino e aprendizagem que promovem as 

capacidades de pensamento crítico. 
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Com essa constante mudança da nossa sociedade, não seria interessante 

delimitar de forma específica quais os tipos de pensamento o aluno deveria ter? Ao 

contrário, deve-se ensinar e promover as capacidades de pensamento de uma forma 

geral, pois não é possível prever quais capacidades serão mais importantes que as 

pessoas tenham daqui a alguns anos.  

 Neste sentido, destacamos o uso de oficinas temáticas de química, como um 

conjunto de estratégias de ensino e aprendizagem que podem promover capacidades de 

pensamento crítico, se planejadas à luz das premissas teóricas que abordaremos no 

decorrer de nosso trabalho. Ressalta-se que a ideia de oficina temática abordada no 

capítulo 2, é fundamentada de acordo com Marcondes et al (2009) e Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2009), pautando-se em aspectos centrados na: contextualização, 

problematização, experimentação investigativa, tema gerador e os três momentos 

pedagógicos. 

 Em um planejamento didático, no qual um dos objetivos é a promoção das 

capacidades de pensamento crítico, o conjunto de atividades tais como as discussões a 

respeito dos pressupostos teóricos, a aplicação da atividade planejada para esse fim, e a 

discussão acerca das aplicações, poderá preparar o professor ou futuro docente, para 

construção de conhecimentos científicos e pedagógicos relacionados ao referencial de 

pensamento crítico. Ao estar preparado e capacitado para utilizar as suas próprias 

capacidades de pensamento crítico, o professor conseguirá planejar e aplicar atividades 

que tenham também esse objetivo, podendo promover de forma mais sistemática e 

eficaz as capacidades de pensamento crítico dos seus alunos. 

Assim sendo, buscamos responder em nossa pesquisa a seguinte questão 

problema: Qual o potencial da oficina temática de química: “Combustíveis: a Química 

em movimento” para promover o desenvolvimento das capacidades de Pensamento 

Crítico de alunos do Ensino Médio (EM)?  

O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar o potencial da oficina 

temática, em promover as capacidades de pensamento crítico dos alunos participantes 

do Ensino Médio. Para que seja possível alcançar esse objetivo geral, estabelecemos 4 

(quatro) objetivos específicos, como seguem:  

1. Analisar o processo de reformulação das questões da oficina temática de 

química de combustíveis, em relação às capacidades de pensamento crítico proposto 

por Ennis. 
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2. Avaliar a preparação dos bolsistas para aplicarem uma oficina temática com 

o propósito de promover as capacidades de pensamento crítico nos alunos.  

3. Analisar o processo de aplicação da oficina de combustíveis reformulada com 

as questões promotoras das capacidades de pensamento crítico. 

4. Investigar as potencialidades da oficina temática de combustíveis para a 

promoção das capacidades de pensamento crítico dos alunos do Ensino Médio. 

As contribuições desta pesquisa estão relacionadas ao desenvolvimento de 

estratégias de ensino e aprendizagem para o ensino do pensamento crítico. Acredita-se 

ainda, que esta pesquisa possa vir contribuir para as práticas de Ensino de Química. Para 

isso, essa dissertação encontra-se dividida em 4 (quatro) capítulos. 

No capítulo 1, “Pensamento Crítico no Ensino de Ciências” abordaremos 

alguns aspectos acerca do panorama geral do pensamento crítico e a sua importância 

para o Ensino de Ciências. Assim como apresentaremos as definições de pensamento 

crítico de acordo com os pressupostos teóricos que discutem o pensamento crítico, e por 

fim a discussão das menções de pensamento crítico em leis que regulamentam o ensino 

no Brasil. 

O capítulo 2 “Estratégias de ensino e aprendizagem promotoras do 

pensamento crítico”, a discussão de algumas estratégias de ensino e aprendizagem 

promotoras das capacidades de pensamento crítico, para isso foram analisados trabalhos 

de autores tais como Tenreiro-Vieira e Vieira (2000), Gonçalves, Mesa e Lamas (2014), 

Neri de Souza e Rodrigues (2014) e Mól e Neri de Souza (2014) que apresentam 

propostas de atividades realizadas com o objetivo da promoção das capacidades de 

pensamento crítico. O capítulo apresenta também o questionamento e as oficinas 

temáticas como estratégias da promoção das capacidades de pensamento crítico. 

Os encaminhamentos metodológicos de nossa pesquisa, tais como os 

instrumentos de coleta dos dados assim como sua análise, estão apresentados no 

capítulo 3, “Abordagem metodológica da pesquisa: aspectos gerais”. Neste item, 

caracterizamos também a oficina temática que é o nosso objeto de pesquisa, assim como 

a escolha e caracterização dos sujeitos participantes da nossa pesquisa.  

Por fim, no capítulo 4 “Análise e discussão dos resultados” são apresentados 

os resultados da reformulação da oficina temática, segundo os pressupostos teóricos de 

pensamento crítico, e análise dos questionários da oficina aplicados aos alunos. 

Finalizamos o trabalho com as considerações finais, buscando responder a nossa 
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questão de pesquisa, assim como possíveis investigações necessárias ainda nesse campo 

de pesquisa. 
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CAPÍTULO 1. Pensamento crítico no Ensino de Ciências 
 

 Neste capítulo, abordamos alguns aspectos acerca do panorama do pensamento 

crítico em relação ao Ensino de Ciências, com o objetivo de discutir o marco teórico dos 

estudos sobre o pensamento crítico, assim como a sua importância para o Ensino de 

Ciências. Também analisamos a forma como o pensamento crítico está inserido nos 

documentos que regulamentam o ensino no Brasil, os pressupostos teóricos que 

abordam o pensamento crítico e suas definições. 

 

1.1. Marco teórico de estudos sobre o pensamento crítico e a sua importância 
para o ensino de ciências 

 

Segundo Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) foi atribuída, na década de 1980, uma 

maior importância para as capacidades do pensamento crítico, e, nos anos de 1990 este 

movimento teve seu ápice, pois emergiu a necessidade de dar ênfase ao ensino das 

capacidades do pensamento crítico em todos os níveis de ensino, com isso, diferentes 

pesquisadores começaram a estudar a forma de pensar. Os autores também afirmam 

que, ao mesmo tempo, o ensino das capacidades do pensamento crítico despertou o 

interesse dos educadores, diretores das escolas e investigadores da área do ensino e, 

com isso, cada vez mais foram sendo escritos e publicados livros e artigos a respeito do 

tema, podendo-se dizer que houve um grande fortalecimento do movimento do 

pensamento crítico em educação (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000). 

Foi também nesse período das décadas de 1980 e 1990, que destaca-se a 

preocupação de buscar-se mudanças no Ensino de Ciências, por meio de indagações a 

respeito do ensino tradicional, centrado em aulas expositivas e na voz do professor 

como foco central do processo de ensino e aprendizagem. Neste modelo de ensino, o 

aluno acaba sendo colocado em segundo plano, ou seja, este não é o protagonista do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Mas podemos nos perguntar, qual a importância do pensamento crítico no 

ensino? De acordo com Tenreiro-Vieira e Vieira (2000), um dos motivos sobre a 

necessidade de ensinar as capacidades de pensamento crítico aos alunos, é por esse ser 
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fundamental para a formação de um cidadão capaz de enfrentar as constantes mudanças 

do mundo que vivemos e ser essencial para se: 

 

[...] viver numa sociedade plural com competência cívica e para a 
participação nas instituições democráticas, onde os cidadãos são 
confrontados com a necessidade de tomar decisões as quais deverão ser 
racionais. Afirma-se mesmo que qualquer democracia para existir e funcionar 
requer dos cidadãos capacidades de pensamento crítico. (VIEIRA, 2003, p.5) 

 
 Nos dias atuais, é difícil imaginarmos alguma área do conhecimento onde a 

habilidade de pensar de uma forma clara não seja necessária, sendo comum recebermos 

orientações sobre a necessidade de melhorarmos o modo de pensar, no entanto, não 

somos ensinados de forma concreta e consciente sobre como fazer isso. Na mesma 

direção, Halpern (1989) argumenta sobre o fato de as escolas exigirem que os alunos 

saibam estudar, tomar decisões, analisar argumentos, mas sem ensiná-los sobre como 

isso deve ser feito e, muito menos, sem fornecer instruções sobre como melhorar a 

forma de pensar. 

Guzzo e Guzzo (2015) afirmam que hoje em dia há um grande fluxo de 

informações a disposição dos nossos jovens, mas nem sempre essas informações 

apresentam fontes confiáveis e, muitas vezes, não são verdadeiras. Deste modo, ao 

desenvolvermos as capacidades de pensamento crítico dos jovens, estes poderão 

entender melhor o mundo, tendo a capacidade de avaliar e decidir com maior 

propriedade sobre as fontes de informação em que vão acreditar, formando-se assim 

cidadãos mais difíceis de serem manipulados, pois: 

 

Uma educação que priorize o desenvolvimento e fortalecimento de 
habilidades do pensamento crítico, e incentive o espírito crítico, se apresenta 
como uma maneira de contrapor algumas de nossas tendências cognitivas ao 
possibilitar aos estudantes que estes analisem ideias de forma mais racional. 
(GUZZO; GUZZO, 2015, p.69) 
 

 O pensamento crítico torna-se uma ferramenta intelectual poderosa, pois ajuda a 

decidir racionalmente em quais informações devemos acreditar, e não somente aceitar 

tudo como sendo verdades irrefutáveis. Segundo Vieira (2003), o desenvolvimento do 

pensamento crítico irá preparar os alunos a participarem de uma forma mais efetiva nas 

tomadas de decisões democráticas, passando assim a ter também uma função social. 

Por tais motivos, Tenreiro-Vieira (2000) afirmam que as capacidades de 

pensamento crítico podem e devem ser ensinadas. Da mesma maneira, Halpern (1998) 
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afirma que quando os alunos são instruídos de forma apropriada, esses podem vir a 

tornar-se melhores pensadores, por exemplo, melhorando o seu raciocínio lógico, 

podendo ser evidenciado pelo aumento das pontuações em testes que pesquisam o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, assim 

como a capacidade de responder criticamente a perguntas abertas. 

Vieira (2003) afirma que há evidências sobre o pensamento crítico poder ser 

aprendido, quando há a instrução apropriada para esse fim, desmistificando a ideia de 

que os alunos podem desenvolver as suas capacidades naturalmente e de uma forma 

espontânea. Nesse sentido, Machado (2014) argumenta sobre a necessidade de os 

profissionais da educação se apropriarem e implementarem, sistematicamente e 

intencionalmente, estratégias de ensino e aprendizagem promotoras das capacidades de 

pensamento crítico nos seus alunos. Pois, somente quando os professores forem capazes 

de utilizar as suas próprias capacidades de pensamento, irão conseguir ensinar aos seus 

alunos como usar as capacidades de pensamento crítico. Na mesma direção, Vieira e 

Tenreiro –Vieira (2005, p. 94) afirmam que:  

 

O ensino efectivo do pensamento crítico exige acções fundamentadas em 
direcção ao exigir/solicitar, de forma consciente, sistemática e intencional, o 
uso de capacidades de pensamento crítico dos alunos. Para tal é crucial que o 
professor tenha ideias claras e precisas sobre o que é o pensamento crítico e, 
particularmente, que capacidades de pensamento estão envolvidas no 
exercício do pensamento crítico. 

 
Os autores também discutem sobre a importância de os professores, ao 

planejarem as atividades, estarem cientes de quais os objetivos pretendem alcançar e 

garantir que o planejamento seja voltado para esse propósito. Com isso, podemos 

afirmar que nos dias atuais o estudo das capacidades do pensamento crítico, se torna 

cada vez mais importante para a formação de um professor. 

De acordo com Guzzo e Guzzo (2015), os professores normalmente estão 

acostumados a aplicar e a planejar atividades de acordo com as concepções do ensino 

tradicional, ou seja, acostumados à transmissão do conhecimento e de aulas em sua 

grande maioria não dialógicas. Dessa forma, é importante que o professor queira 

modificar a sua prática, pois não basta somente deter algumas habilidades cognitivas, 

mas também há a necessidade de o professor estar disposto a utilizá-las, bem como ter o 

interesse em aplicar o que aprendeu em sua prática em sala de aula, sendo: 
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O ponto de partida para a mudança de concepções e práticas é a sua 
insatisfação e o reconhecimento de que algo pode ser modificado nas suas 
práticas de ensino. Para tal é fundamental uma atitude de abertura de espírito 
e disponibilidade para aplicar novas ideias e práticas. Tal não implica, no 
entanto, uma aceitação acrítica de novas ideias e práticas. Exige, antes, uma 
postura de reflexão crítica no sentido de decidir racionalmente o que fazer 
(TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2000, p. 54) 

 
 Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) destacam que é importante planejar e aplicar 

atividades que não estejam centradas na concepção de ensino tradicional, ressaltando 

que o aluno em abordagens que priorizam a construção do conhecimento pode vir a ter 

certo receio, e, até medo de não conseguir realizar a atividade, mas isso vai diminuindo 

à medida que os alunos vão entrando em contato com abordagens promotoras das 

capacidades de pensamento. 

 

1.2.  Pressupostos teóricos de pensamento crítico 

 

Como abordado no capítulo anterior, desenvolver as capacidades de pensamento 

crítico é importante tanto para formarmos indivíduos mais críticos e democráticos, 

quanto para o desenvolvimento da sociedade (TENREIRO-VIEIRA, 2000). Assim, é 

significativo prepararmos os professores que irão formar esses indivíduos, de tal modo 

que entendam o real significado do pensamento crítico, e, por consequência, de qual 

forma podem usar as estratégias de ensino e aprendizagem para promover o ensino do 

pensamento crítico. 

Foi na década de 1980 o surgimento de discussões acerca da importância do 

desenvolvimento do pensamento crítico, iniciadas por um grupo de especialistas na área 

de desenvolvimento curricular de ciência, entre eles, Aikihead, Bybee, Hurd e Yager, 

por considerarem cada vez mais imprescindível, a tomada de decisão de forma mais 

democrática pelos alunos (VIEIRA, 2003). 

 Vieira (2003), afirma que John Dewey1 foi responsável pela grande expansão no 

início do século XX, das discussões acerca dos fundamentos norteadores do pensamento 

crítico, e, pode ser considerado um dos fundadores do movimento, pois este defendia a 

necessidade do início da reflexão dos professores em sua prática da sala de aula. 

 

1 John Dewey (1859-1952) foi um filósofo e pedagogo norte-americano, e defendia que o pensamento 
reflexivo deveria ser o objetivo fundamental da educação. Para ele, o pensamento não pode ser isolado da 
ação, e foi um dos precursores de um movimento chamado “escola progressista” o qual enfatizava a 
importância da compreensão do aluno, ao invés da memorização, a experiência real do aluno, ao invés da 
abstrata, assim como o pensamento crítico do aluno ao invés da aceitação cega. (VIEIRA, 2003) 
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 Segundo o pesquisador, desde então, surgiram distintas definições para o 

pensamento crítico devido aos diferentes pesquisadores da área. Como exemplo, há 

aqueles que partilham de uma linha filosófica, tendo seus estudos focados, 

principalmente no pensamento crítico e em questões de aspecto lógico de raciocínio, e, 

por outro lado, existem aqueles seguidores da linha da psicologia cognitiva, pois 

acabam tendo seus estudos mais centrados nas questões das capacidades de pensamento 

e na promoção destes. De acordo com Rocha (2011, p.44): 

 

[...] Existem inúmeras definições de Pensamento Crítico, provavelmente 
tantas quanto os autores a escrever sobre o tema. Uns enfatizam as 
capacidades, outras as disposições, outros o contexto, outros ainda processos 
de pensamento, outras focam-se na avaliação de evidências e argumentos. 

 
Neste capítulo, discutiremos as definições de alguns dos mais influentes 

pesquisadores do movimento do ensino do pensamento crítico. Começando por Diane F. 

Halpern (1989, 1998), uma psicóloga americana que define o termo pensamento crítico, 

como sendo um pensamento proposital, fundamentado e direcionado a um objetivo 

específico. Podemos exemplificar esse tipo de pensamento como aquele que temos, por 

exemplo, quando precisamos tomar a decisão de qual será o melhor presidente para 

governar um país, ou até mesmo quando precisamos calcular os valores das nossas 

compras de supermercado para que o dinheiro seja suficiente.  

Para Halpern (1989), quando pensamos criticamente, estamos avaliando todo o 

processo de pensamento, sendo assim, quando chegamos a uma conclusão, todo o modo 

de raciocínio é uma forma de avaliação de fatores considerados certos ou errados, até 

tomarmos uma decisão, ou seja, pensar criticamente pode ser “[...] definido como o uso 

deliberado de habilidades e estratégias que aumentam a probabilidade de um resultado 

desejável, pode ser aprendido de forma que promovam a transferência para novos 

contextos” (HALPERN, 1998, p.449, tradução nossa). 

De acordo com Halpern (1998), pensamento crítico vai além de ser somente o 

pensamento envolvido quando resolvemos problemas, formulamos inferências, ou até 

mesmo está relacionado às decisões tomadas. A autora sustenta que os realmente aptos a 

pensarem criticamente, irão usar essas habilidades e capacidades de maneira adequada e 

consciente, em diferentes situações de seu dia a dia, ou seja, eles estarão aptos e 

predispostos a pensarem criticamente. Ao pensarmos criticamente, conseguimos usar 

um conhecimento já adquirido, para criarmos outro conhecimento (HALPERN, 1989). 
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 Diante disso, a pesquisadora argumenta que já naquela época, dos anos de 1980, 

em relação ao acesso as informações já era possível por meio virtual, e principalmente 

por artigos, livros e enciclopédias nas bibliotecas, no entanto, o problema de tudo isso é 

o de não sabermos lidar com todo esse conjunto de informações. Sendo assim, Halpern 

(1989) afirma que a educação deve ser construída com base em alguns fundamentos, 

como o de aprender e saber pensar de uma forma clara sobre as informações constantes 

do mundo atual, pois teremos várias questões que irão confrontar-nos, e se não tivermos 

preparados para isso, não saberemos lidar com elas. 

Com relação aos pensamentos que um indivíduo possui, Halpern (1989) anuncia 

que não são todos considerados como sendo uma forma de “pensar criticamente”, a 

título de exemplo, os sonhos, pois quando sonhamos ou temos algum pensamento sem 

um objetivo ou meta específica, não pode considerá-lo como uma forma de pensamento 

crítico. Tal compreensão, vêm ao encontro da discussão promovida por Tenreiro-Vieira 

e Vieira (2000) sobre pensamento automático, pois os autores exemplificam como 

aqueles tipos de pensamentos diários automáticos, como dirigir para o trabalho, pois 

mesmo tendo um objetivo, este não requer muita avaliação, ou seja, é um pensamento 

não-dirigido a uma meta ou até mesmo automático. 

Szabo e Schwartz (2011) concluem que para Halpern, o pensamento crítico têm 

relação com as habilidades cognitivas de ordem superior, como, por exemplo, ao 

analisar argumentos para tomar uma decisão, isso requer um pensamento de ordem 

superior, diferente de quando recordamos algo ou fazemos uma aplicação direta de 

algum conhecimento, este estará relacionado com a habilidade de pensamento de ordem 

inferior. 

Richard Paul e Linda Elder (2006, 2008), afirmam que o pensamento está 

inserido na nossa própria natureza, isto é, todos nós pensamos. Porém, isso não quer 

dizer que pensamos de forma crítica, a maioria dos pensamentos acaba sendo realizado 

de uma forma irracional, muitas vezes, podendo ser tendenciosos ou até distorcidos, 

sendo assim, a qualidade da nossa vida e aquilo que produzimos, depende da qualidade 

dos nossos pensamentos, ou seja, devemos cultivar de modo sistemático a primazia do 

nosso próprio pensamento. E, para que isso seja possível, existe a necessidade de termos 

habilidades efetiva de comunicação e resolução de problemas (PAUL; ELDER, 2006). 

De acordo com Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) a definição de pensamento 

crítico, dada por Paul, está ligada a uma forma única de pensamento intencional, onde o 

indivíduo pensador sistematiza e impõe critérios e normas para esse tipo de pensamento, 
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podemos citar como exemplo a clareza e relevância do pensamento (TENREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2000). De uma forma simplificada, Paul e Elder (2006) relacionam o 

pensamento crítico como sendo a arte de analisar e conseguir avaliar o pensamento, 

tendo como objetivo principal o de melhorá-lo. 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) também discutem que estes autores acabam 

classificando o pensamento crítico em dois tipos, sendo o pensamento crítico no sentido 

forte e o pensamento crítico no sentido fraco.  

 

O pensamento crítico em sentido fraco é caracterizado por um pensar 
monológico, isto é, aquele que é conduzido exclusivamente a partir de um 
único ponto de vista ou dentro de um só quadro de referência e se caracteriza 
pelo egocentrismo e estreiteza de perspectivas. Ao invés, o pensamento 
crítico em sentido forte envolve o indivíduo num pensamento dialógico - 
aquele que representa uma troca entre diferentes pontos de vista - na procura 
e no afastamento dos seus preconceitos e autodesilusões e implica uma 
capacidade imparcial de compreender a contra-argumentação (TENREIRO-
VIEIRA; VIEIRA, 2000, p.26) 

 
 Segundo Paul e Elder (2008) quando falamos do pensamento crítico no sentido 

forte ou de alta qualidade, esse tem um propósito e está definido para esse objetivo, pois 

quando ele não apresenta um propósito, este passará a ter um fluxo interminável de 

associações sem um objetivo específico. 

 O esquema 1 apresenta “Os elementos do pensamento” (PAUL; ELDER, 2008, 

p.21, tradução nossa), por meio dos quais os autores discutem os atos criativos 

implícitos em um pensamento, tendo por exemplo, o ponto de vista, as assunções, as 

interpretações e os pontos de vista. 
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Esquema 1: Os elementos do pensamento. 
 
 

 
Fonte: Paul e Elder, 2008 - tradução nossa. 
 

 Paul e Elder (2008) estabelecem uma relação entre os elementos do pensamento 

que são importantes para entendimento do pensamento crítico, pois torna possível 

melhor avaliar o pensamento quando têm-se o conhecimento das partes que o 

constituem. Os autores ainda complementam em relação à avaliação, pois ao fazê-la 

estamos elevando o nosso pensamento para outro nível, entrando na dimensão criativa 

do pensamento crítico. 

Vieira (2003) argumenta que em relação ao ensino de pensamento crítico, Paul 

defende que não tem existido o ensino deste, ou seja, para ele os alunos não têm 

aprendido a pensar de forma crítica e reflexiva, porque não são ensinados com esse 

objetivo. Ao refletirmos acerca do Ensino que atualmente temos no Brasil, podemos 

perceber que muitos dos alunos não estão preparados a pensar criticamente, uma vez 

que a escola é um local onde prevalece a ênfase a memorização dos conceitos, somente 

como um meio de serem aprovados em provas e vestibulares. 

 Outro teórico importante foi Matthew Lipman, um filósofo americano que 

discutiu bastante as questões sobre o pensamento, principalmente em relação à filosofia 

para as crianças. Para Lipman (1988), pensamento crítico irá depender de critérios, é 

auto-corretivo e depende do contexto inserido, e, para que as escolas sejam bem 

sucedidas no ensino do pensamento crítico, os professores devem saber o seu real 
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significado, isto é, o pensamento crítico é um pensamento habilidoso e responsável, 

facilitador de um bom julgamento, pois este depende dos critérios estabelecidos, do 

contexto inserido e também acaba sendo passível a correção dos próprios erros 

(LIPMAN, 1988). 

 Segundo Guzzo e Guzzo (2015), para Lipman, quando a pessoa pensa 

criticamente, conseguirá elaborar melhor seus julgamentos, tendo assim uma maior 

probabilidade de modificar a sua vida de uma maneira mais positiva, sendo mais 

criteriosa. Os autores afirmam ainda que, ao estarmos preparados para julgar e discernir 

de uma forma mais crítica, é possível distinguir melhor e mais criteriosamente as 

informações que chegam até nós, sejam elas falsas ou verdadeiras. 

 Para Lipman (1988), pensamento crítico é pensar nos critérios aplicados em 

ambos os pensamentos, podendo estes ser avaliados por apelação a outros critérios, e 

quando refletimos de uma forma mais criteriosa a respeito dos nossos próprios 

princípios teremos ações melhores e ideias bem mais fundamentadas. Para o autor, o 

termo pensamento crítico também está relacionado à avaliação, assim como para 

Halpern que apresentamos anteriormente.  

 Guzzo e Guzzo (2015) afirmam que Lipman considera que as habilidades e 

capacidades de pensamento crítico devem ser fortalecidas nos alunos, logo, as escolas 

devem destacar o pensamento crítico nas suas atividades pedagógicas, preocupando-se 

assim em cultivar a cultura do pensar. 

Nesse sentido, Bassham et al (2011) discutem a impressão negativa que as 

pessoas têm da palavra crítico, pois na maioria das vezes, quando uma pessoa se diz 

crítica, esta já é vista como uma característica ruim e/ou negativa, mas crítico também 

significa a habilidade de desenvolver ou exercer julgamentos ou observações. Podemos 

complementar a discussão dos autores com a afirmação de Neri de Souza e Rodrigues 

(2014, p.198) “O termo Pensamento Crítico (PC) é muitas vezes mal interpretado e 

confundido com um comentário maldoso, derrotista e inconsequente. Para isso, 

certamente, contribui a conotação negativa que a palavra “crítico” tem, erroneamente, 

no uso quotidiano”. 

A definição de pensamento crítico defendida por Bassham et al (2011), está 

relacionada a uma ampla gama de habilidades e disposições de cognição que, 

normalmente, são utilizadas para conseguir fazer a identificação, análise e avaliação dos 

argumentos de uma forma verdadeira, como também são utilizadas para formular e 
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apresentar razões convincentes para certas conclusões, e por fim, é o termo utilizado 

quando tomamos decisões inteligentes, e quando decidimos no que acreditar e fazer. 

Bassham et al (2011) complementam a sua definição, afirmando que o 

pensamento crítico é um tipo de pensamento disciplinado por padrões claros de 

intelectualidade. Eles citam como sendo os padrões intelectuais mais importantes, a 

clareza, a precisão, a relevância, a integridade e a justiça. 

Para Szabo e Schawartz (2011), pensamento crítico está relacionado às 

habilidades cognitivas, tais como raciocínio lógico, análise de argumentos, tomadas de 

decisões e testes de hipóteses. E, por definição, o pensamento crítico irá envolver 

metacognição, ou seja, quando os alunos pensam criticamente sobre algo que 

aprenderam, estes estão usando as suas capacidades intelectuais (SZABO; 

SCHWARTZ, 2011). Na perspectiva dos autores, aqueles alunos que usam suas 

capacidades intelectuais, não só aplicam de forma automática seus conhecimentos 

aprendidos, mas pensam também em todo o processo realizado para chegar até aquele 

resultado. 

Em relação ao ensino do pensamento crítico, Szabo e Schwartz (2011) acreditam 

que o maior desafio para os professores, é o de usar o ambiente escolar de forma que 

promova o desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico dos alunos, sendo 

essenciais para a formação dos próprios professores, podendo torná-los profissionais 

mais reflexivos. 

Segundo Saiz (2002), e Saiz e Rivas (2011), mesmo o conceito de pensamento 

crítico sendo muito heterogêneo e existirem diferentes definições, eles defendem que 

pensamento crítico será um processo pela busca do conhecimento, sendo utilizadas 

algumas habilidades, tais como, habilidades de raciocínio, a habilidade de resolver 

problemas e de tomar decisões. Com isso, os termos julgamento ou inferência também 

estão relacionados ao conceito de pensamento. 

Deste modo, ao discutirmos sobre estas três habilidades, tomar decisões, 

raciocinar e resolução de problemas, todas são importantes, pois para alcançarmos os 

nossos objetivos, dependemos não somente de uma dimensão intelectual, pois:  

 

Do ponto de vista da psicologia, essas habilidades fazem parte de nossas 
ferramentas cognitivas mais valiosas, algo que não está contemplado nas 
tradições mais filosóficas. A diferença entre essas duas abordagens é 
epistemológica. Cada um responde de forma diferente à seguinte questão: 
devemos ter uma teoria sobre o raciocínio ou sobre a ação? Do ponto de vista 
da filosofia, devemos trabalhar numa teoria sobre o raciocínio, enquanto que, 
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do ponto de vista psicológico, o foco também deve ser uma teoria sobre a 
ação. (SAIZ ; RIVAS, 2011, p.35, tradução nossa). 

 
 Nos dias de hoje, o teórico mais influente na área do ensino de pensamento 

crítico, principalmente no contexto do Ensino de Ciências, é Robert H. Ennis 

(TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000), professor emérito de Filosofia da Educação da 

Universidade de Illinois, escritor e co-autor de vários livros, testes e artigos acadêmicos 

que discutem o pensamento crítico. A definição de pensamento crítico para Ennis 

(1996) relaciona-se a uma forma de pensamento, tanto reflexiva quanto racional, e está 

focada no processo que envolve as razões para, acreditar ou fazer, sendo assim, em sua 

definição, a ênfase é a razão, a tomada de decisão e a reflexão. 

Vieira (2003) discute que para Ennis, o indivíduo precisa saber usar as suas 

capacidades de pensamento crítico para conseguir trabalhar e viver em sociedade, sendo 

estas capacidades a de saber avaliar, conseguir tomar decisões e fazer juízos de valor, e 

também no que deve-se crer ou acreditar. 

Segundo Tenreiro-Vieira (2000) pela definição de Ennis, o pensamento crítico 

acaba envolvendo capacidades e disposições, sendo as capacidades relacionadas aos 

aspectos cognitivos e, por outro lado, as disposições, referem-se aos aspectos mais 

afetivos. Com isso, Ennis formulou uma tabela de taxonomia, cujo nome traduzido para 

o português é “Metas para um currículo de Pensamento Crítico”2, que envolve essas 

capacidades e disposições. 

Nossa pesquisa está embasada em várias obras de Tenreiro-Vieira e Vieira, 

pesquisadores portugueses, que vem há mais de vinte anos estudando o ensino do 

pensamento crítico e a criação de estratégias para promoção das capacidades de 

pensamento crítico no Ensino de Ciências. Estes autores fundamentam-se na definição 

de Ennis para pensamento crítico, ou seja, “[...] pensamento crítico é reflexivo e que 

está centrado na avaliação. Racionalidade, reflexão e avaliação constituem, pois 

características chave do pensamento crítico” (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000, 

p.29). 

Neste contexto, os autores entendem pensamento crítico como uma atividade 

prática, pois quando decidimos em que vamos acreditar, estamos colocando a nossa 

capacidade de pensamento em atividade. Vieira (2003) aborda a questão de o 

 

2 Discutiremos no tópico 2.2.1 mais profundamente sobre a tabela de taxonomia de Ennis, assim como 
seus elementos fundamentais. 
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pensamento ser orientado, pois deste modo, este será direcionado a uma meta 

específica, e não surgiu sem ter uma razão específica. 

De forma sistematizada, o quadro 1 apresenta as definições de pensamento 

crítico referentes aos autores que discutimos até aqui, cujo o objetivo é de 

aproximarmos de uma forma resumida a definição de cada um. 

 

Quadro 1: Definições de pensamento crítico 

Definições de pensamento crítico Fonte 

PC é um pensamento proposital, que tem seu fundamento e direção a 
um objetivo específico. 
 

Halpern (1989, 1998) 

PC é uma forma única de pensamento que tem que ser intencional, e 
que o indivíduo pensador sistematiza e impõe critérios e normas para 
esse tipo de pensamento, podemos citar como exemplo a clareza e 
relevância do pensamento. 
 

Paul e Elder (2006, 2008) 

PC é um pensamento habilidoso e responsável, que irá facilitar o bom 
julgamento, pois este depende de que sejam estabelecidos critérios, 
depende do contexto que se insere e também acaba sendo passível a 
correção dos próprios erros. 
 

Lipman (1988) 

PC termo dado, a uma ampla gama de habilidades e disposições de 
cognição, que normalmente são utilizadas para conseguir fazer a 
identificação, análise e avaliação dos argumentos de uma forma que 
seja verdadeira, e para formular e apresentar razões que sejam 
convincentes para certas conclusões. 
 

Bassham et al (2011) 

PC envolve metacognição, ou seja, quando os alunos pensam 
criticamente sobre algo que aprenderam, estes estão usando as suas 
capacidades intelectuais. 
 

Szabo e Schwartz (2011) 

PC é um processo pela busca do conhecimento, e para que isso seja 
possível, são utilizadas algumas habilidades, tais como, habilidades de 
raciocínio, a habilidade de resolver problemas e de tomar decisões. E 
que julgamento ou inferência também está relacionado ao conceito de 
pensamento. 
 

Saiz (2002), e Saiz e Rivas 
(2011) 

 

PC está relacionado como uma forma de pensamento, tanto reflexivo 
quanto racional, e tem como foco no que decidir, no que se deve 
acreditar ou fazer, sendo assim, em sua definição, a maior ênfase dada 
é na razão, na tomada de decisão e na reflexão. 
 

Ennis (1996) 

PC é reflexivo e está centrado na avaliação. E é constituído por 
termos-chave, tais como, racionalidade, reflexão e avaliação. 
 

Tenreiro-Vieira e Vieira 
(2000)  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao pensarmos nas várias definições e discussões de todos os autores citados até 

então, vale analisar o amplo papel que o pensamento crítico pode ter na vida cotidiana 

de um indivíduo, pois segundo Vieira (2003) todo o comportamento que temos, é 
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dependente do que acreditamos, já toda ação que envolve o ser humano, irá depender do 

que este decidiu fazer, pois:  

 

[...] estas tendem a associar o pensamento crítico a racionalidade e ao apelo a 
boas razões, com base em normas ou critérios que assegurem um pensamento 
de qualidade; diferentes autores tendem a considerar que o pensamento 
crítico é intencional ou focado, reflexivo e centrado na avaliação. Dai que a 
racionalidade, a intencionalidade, a reflexão e a avaliação constituam 
características definidoras do pensamento crítico (TENREIRO-VIEIRA ; 
VIEIRA, 2014, p.15). 

 

Mesmo constatando algumas diferenças nas definições dos teóricos, há aspectos 

que são semelhantes em todas as discussões, por exemplo, a necessidade da 

intencionalidade e racionalidade dos estudos do pensamento crítico, e, também questões 

como avaliação, reflexão e julgamento. 

 

1.3. Menções acerca do pensamento crítico nos documentos que regulamentam o 

ensino no Brasil 

 

O uso das capacidades de pensamento crítico é essencial para vivermos na 

sociedade atual, como já discutimos, sendo necessária à formação de indivíduos capazes 

de tomar decisões que afetam o ambiente em que vivem. Desta forma, Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2000) ao discutirem sobre o contexto português de ensino, apontam para a 

necessidade de assegurarmos o direito dos jovens no desenvolvimento dessas 

capacidades, para o desenvolvimento de sua autonomia, bem como para ser capaz de 

desempenhar seu papel social e econômico, tendo as escolas e o sistema educacional 

papel fundamental nesse processo. 

 Nesse sentido, consideramos ser importante a análise3 prévia, de qual forma o 

desenvolvimento dessas capacidades de pensamento, em relação à formação de um 

cidadão mais crítico, está sendo discutida em alguns dos documentos oficiais sobre a 

educação no Brasil. 

 

3 Para a análise dos referidos documentos, foi utilizada a ferramenta do localizador de palavras nos 
documentos em formato PDF, procurando termos chaves referentes ao pensamento crítico, tais como 
pensamento crítico, reflexão/reflexivo, racional, capacidades, cidadão, cidadania, entre outros. Optou-se 
por essa ferramenta de pesquisa por se tratar de documentos extensos, e a análise detalhada não ser o 
objetivo principal de nossa pesquisa. 
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 Começando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 

9394/96) promulgada no dia 20 de dezembro de 1996. É a Lei que regulamenta o 

sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado, desde a educação básica, até 

o ensino superior.  

 Ao analisarmos a LDB 9.394/96, é possível constatar que o termo pensamento 

crítico, só aparece uma vez em todo documento, no artigo 35, como sendo uma das 

finalidades do Ensino Médio, “III – O aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico.” (BRASIL, 1996, p.12).  

 Também aparecem no decorrer do documento, alguns termos importantes, que 

consideramos remeter-se ao desenvolvimento do pensamento crítico, assim como uma 

das suas finalidades principais, a de formar para a cidadania, como podemos observar já 

no início do documento, no Art. 2° “A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p.1). Igualmente, o termo “exercício da 

cidadania” que aparece no segundo capítulo, Artigo 22, onde é discutida a finalidade da 

educação básica, Art. 22. “a educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 

1996, p.7). 

Posteriormente, o artigo 32 aponta como uma das finalidades do Ensino 

Fundamental, o desenvolvimento de capacidades, e habilidades, parágrafo III, “o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;” (BRASIL, 1996, 

p.11). Entendemos que tal finalidade do Ensino Fundamental, vêm ao encontro do que 

Guzzo e Guzzo (2015) afirmam quando a educação prioriza o desenvolvimento de 

habilidades, e faz com que os alunos utilizem as suas capacidades cognitivas, pois estes 

conseguem analisar os seus problemas de uma forma mais racional. 

 O segundo documento que discutiremos é o Plano Nacional de Educação (PNE), 

sob Lei Nº 13.055, decretada e sancionada em 25 de junho de 2014, que tem o período 

de vigência de 10 (dez) anos, determinando as diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional a ser realizada durante esse período de tempo. 
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 No PNE, não localizamos nenhuma menção específica de pensamento crítico, 

mas os termos cidadania e formação de cidadãos aparecem como um eixo central do 

plano, por exemplo, no artigo 2°: 

 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; [...]; V - 
formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade; (BRASIL, 2014, p.1) 
 

A perspectiva apontada anteriormente faz parte da meta 10 do PNE, na qual são 

discutidas a quantidade de matrículas referentes aos jovens e adultos, incluindo a 

educação profissional. Também apontam-se as condições para a possível execução 

dessa diretriz, principalmente no que diz respeito à importância da reformulação dos 

currículos e a diversificação destes. 

 

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo 
e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 
(BRASIL, 2014, p.10) 

 
 Consideramos que tal posicionamento, vêm ao encontro do que Tenreiro-Vieira 

(2000) discutem em relação à importância dos currículos, os materiais e as práticas 

pedagógicas estarem orientadas para uma meta em comum. Destarte, para o ensino do 

pensamento crítico, este também deve ser uma meta, tanto para a escola, quanto para 

toda a comunidade envolvida e estar destacado nos documentos oficiais. 

 Igualmente destacamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1997), documento que indica as diretrizes para o Ensino Fundamental e Médio no 

Brasil, cujo objetivo é garantir a todos os brasileiros, independente da região em que 

vivem, o direito de usufruir do mesmo conjunto de conhecimentos necessários ao 

exercício da cidadania, sendo o próprio objetivo do documento relacionado aos 

pressupostos do pensamento crítico, pois visa formar um cidadão crítico em sociedade. 

Mesmo não tendo localizado nenhuma menção específica ao pensamento crítico, foi 

possível encontrar em vários trechos do documento, menções às capacidades e 

disposições, por exemplo, posicionar-se de maneira crítica, tomar decisões, questionar a 

realidade, termos estes discutidos pelos referenciais teóricos de pensamento crítico. 



35 
 

 Destacamos aqui, alguns trechos dos objetivos gerais apresentados no PCN para 

o Ensino Fundamental, onde aparecem várias capacidades discutidas em relação ao 

pensamento crítico, tendo como exemplo, o pensamento lógico e a análise crítica. 

 

[...] 
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas; 
[...] 
• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente;  
[...] 
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 
[...] 
• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação. (BRASIL, 1997, p.69) 
  

 Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) é um 

documento, composto por normas que definem o conjunto de aprendizagens essenciais 

para todos os alunos desenvolverem ainda na Educação Básica. Esse documento, já 

passou por algumas modificações, e está sendo reelaborado novamente chegando a uma 

terceira versão. E, como essa só está pronta para o Ensino Fundamental, iremos analisar 

primeiramente este documento, em relação à área das Ciências da Natureza, e, 

posteriormente a segunda versão dessa para o Ensino Médio, principalmente no tópico 

relacionado ao Ensino de Química. No documento citado, é possível encontrar 

destaques ao: 

 

[...] estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção 
e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, 
de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de 
tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua 
compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres 
humanos entre si e com a natureza (BRASIL, 2017, p.54) 

 

 Neste trecho, identificamos a ênfase na problematização do contexto social ao 

qual o aluno em conjunto com o ambiente escolar, ou seja, que o contexto do aluno 

esteja presente no planejamento das práticas pedagógicas que são realizadas pelos 

professores, pois assim, fará com que estas crianças estejam mais estimuladas e com sua 
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curiosidade mais aguçada, os levando assim a questionarem mais (BRASIL, 2017). 

Desta forma, quando promove-se a capacidade do aluno de formular perguntas, 

questionar mais, assim como avaliar as respostas dadas e conseguir argumentá-las, 

estimula-se o pensamento crítico, lógico e criativo do aluno. 

Tenreiro-Vieira (2000) aponta que quando as capacidades de pensamento crítico 

são incluídas no sistema de ensino, pode tornar o aluno capaz de aprender de uma 

maneira mais racional, “Esta via racional permite-lhe analisar, decidir aquilo que é 

verdadeiro, dominar e controlar o seu próprio conhecimento e adquirir novo 

conhecimento” (TENREIRO-VIEIRA, 2000, p.20). 

 Em relação à área das Ciências da Natureza, um trecho importante a ser 

discutido, no que se refere aos objetivos da área é o letramento científico, dando 

subsídios para o desenvolvimento das capacidades de compreensão e interpretação do 

mundo, e também da transformação do mesmo conforme os aportes teóricos da ciência 

(BRASIL, 2017). O letramento científico associado ao ensino de Ciências poderá ajudar 

os alunos a compreenderem os problemas do mundo e formularem propostas a fim de 

resolvê-los, assim como, 

 

Poderá, igualmente, estimular as pessoas a usar informação e formas de 
pensar, incluindo o pensar de forma crítica, para a tomada de decisão 
esclarecida e racional, para a resolução de problemas e para a participação 
ativa e responsável numa sociedade democrática (TENREIRO-VIEIRA; 
VIEIRA, 2014, p. 8). 

 

Na segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) referente ao EM, a disciplina de 

Química, continua incluída na área de Ciências da Natureza, junto a Biologia e a Física, 

e apresenta as temáticas e especificidades de cada área de forma mais aprofundada 

(BRASIL, 2016). Sendo feitas menções ao desenvolvimento do pensamento crítico, 

 

O desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada de decisões conscientes 
demandam a construção de uma base de conhecimentos contextualizada. Isso 
envolve a discussão de múltiplas temáticas, como energia, saúde, ambiente, 
tecnologia, educação para o consumo e sustentabilidade, permitindo a 
integração entre os conhecimentos abordados nos componentes curriculares 
(BRASIL, 2016, p. 137) 
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 Os objetivos de formação referente à área de Ciências da Natureza para o EM 

são divididos em quatro eixos de formação, sendo o primeiro eixo denominado 

“Pensamento crítico e projeto de vida4”,  

 

Eixo 1 _ Pensamento crítico e projeto de vida: este eixo diz respeito a 
adoção, pelos/pelas estudantes, de uma atitude questionadora frente aos 
problemas sociais,de modo a assumir protagonismo em relação aos desafios 
contemporâneos e projetar expectativas em relação a sua vida pessoal, 
acadêmica e profissional, a partir da análise critica de fatos e situações 
(BRASIL, 2016, p. 493) 

  
 O eixo 1 mostra-se condizente com o desenvolvimento das capacidades 

promotoras do pensamento crítico nos alunos e a autonomia criativa, quanto intelectual 

e também do pensamento crítico (BRASIL, 2016). 

De uma forma breve, discutimos alguns dos documentos oficiais relacionados ao 

ensino no Brasil, cujo objetivo foi identificar aproximações com pensamento crítico, tal 

como as suas características presentes nos documentos analisados. Enfim, é importante 

ressaltarmos sobre a importância da formação de professores no sentido de promover o 

ensino do pensamento crítico. Lipman (1988) afirma que para conseguirmos fortalecer e 

disseminar o ensino do pensamento crítico em nossas escolas, precisamos 

primeiramente entender as suas definições, assim como as suas características e 

condições que o tornam possíveis. Por conseguinte, no próximo capítulo discutiremos 

um pouco das estratégias de ensino e aprendizagem promotoras das capacidades de 

pensamento crítico. 

 

4 Há a necessidade de investigação a respeito de qual é a concepção teórica de pensamento crítico 
norteadora da BNCC. 
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CAPÍTULO 2. Estratégias de ensino e aprendizagem promotoras do 

pensamento crítico 

 
 
 No capítulo 2, serão discutidas algumas estratégias de ensino e aprendizagem 

utilizadas no Ensino de Ciências para a promoção das capacidades de pensamento 

crítico, além da apresentação de trabalhos que abordam essas estratégias. Com destaque 

ao questionamento, que consideramos ser uma das principais estratégias de ensino 

utilizadas em sala de aula, problematizando sua relação com o pensamento crítico e a 

Taxonomia de Ennis. Por fim, apresentamos a noção de oficina temática, objeto de 

investigação acerca de ser uma potencial estratégia de ensino também promotora das 

capacidades de pensamento crítico. 

 

2.1. Estratégias de ensino e aprendizagens promotoras do pensamento crítico 

utilizadas no contexto do Ensino de Ciências 

 

 Por questão de clareza, há a necessidade de discutirmos primeiramente a 

definição do termo estratégia de ensino, para podermos entender como essas poderão 

ser promotoras do pensamento crítico. Segundo Vieira e Tenreiro-Vieira (2005, p.16), 

podemos entender estratégia como, “[...] o significado de plano(s) concebido(s) pelo 

professor para, em relação a um dado conteúdo, promover determinadas competências, 

num contexto real.” Os autores afirmam que o significado de Estratégias de Ensino se 

aproxima com a definição anterior, ou seja, é a organização ou o arranjo de sequências 

de algumas ações ou atividades de ensinos, que normalmente são utilizadas durante um 

tempo com o objetivo de levar os alunos a competência de realizar algumas 

aprendizagens. 

 Assumindo que o ensino do pensamento crítico é intencionalmente planejado de 

acordo com o objetivo de promover as suas capacidades, há a necessidade de discutir as 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem norteadoras dos planejamentos de 

atividades promotoras das capacidades de pensamento crítico, como Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2000, p.36) discutem em sua obra, 

[...] os instrumentos de trabalho ou metodologias para conceber, reformular, 
ou ambos, materiais curriculares e/ou actividades de aprendizagem no sentido 
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de exigirem explicitamente o uso de capacidades de pensamento crítico 
deverão assentar em quadros teóricos claros e inequívocos devidamente 
ensaiados e testados. Caso contrário, torna-se difícil justificar e explicar a 
afirmação de que os materiais e/ou actividades desenvolvidos a partir deles 
exigem o uso do pensamento crítico e identificar as capacidades de 
pensamento crítico a que apelam. 

 
Portanto, quando a atividade não é planejada para esse fim, não é possível 

justificar ou até afirmarmos se houve a promoção das capacidades do pensamento 

crítico. “O ensino efectivo do pensamento crítico exige acções fundamentadas em 

direção ao exigir/solicitar, de forma consciente, sistemática e intencional, o uso de 

capacidades de pensamento crítico dos alunos” (VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2005, 

p.94).  De acordo com Vieira e Tenreiro-Vieira (2014), os recursos educativos, que são 

focados de uma forma clara no pensamento crítico, ainda são muito escassos, e os 

existentes muitas vezes são de difícil acesso ou, então, não são adaptados para a 

realidade dos alunos. 

Na literatura, podemos encontrar alguns trabalhos que discutem as estratégias de 

ensino promotoras das capacidades de pensamento crítico, como exemplo, Tenreiro-

Vieira e Vieira (2000), Gonçalves, Mesa e Lamas (2014), Neri de Souza e Rodrigues 

(2014) e Mól e Neri de Souza (2014). 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) apresentam em seu livro, diferentes propostas de 

atividade para o ensino do pensamento crítico, e, segundo os próprios autores são 

propostas que foram teoricamente fundamentadas e enquadradas seguindo os resultados 

das investigações realizadas por eles, com alunos do 2º ciclo do ensino básico de 

Portugal. As atividades que são apresentadas viabilizam: 

 

[...] em simultâneo, o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico 
listadas na taxonomia de pensamento crítico de Ennis [...] e a aquisição de 
conhecimentos relativos a tópicos/conteúdos constantes na componente de 
ciências do programa de Estudo do Meio do 4º ano de escolaridade e nos 
programas de Ciências da Natureza dos 5º e 6º anos de escolaridade 
(TENREIRO-VIEIRA, VIEIRA, 2000, p. 53) 

 

As atividades apresentadas pelos autores são planejadas de forma a adotar a 

abordagem de infusão do pensamento crítico, ou melhor, os conceitos de ciências 

apresentados de forma a contemplar promoção ampla de capacidades de pensamento 

crítico e não somente em uma disciplina ou momento específico. Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2000) afirmam que quando se é utilizada a abordagem de infusão do 

pensamento crítico nos conteúdos curriculares, acaba-se permitindo que o ensino do 
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pensamento crítico não seja visto como uma atividade isolada ou que aconteceu 

acidentalmente. Sendo essencial para o ensino do pensamento crítico, pois segundo 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2000, p.56). 

 

Este aspecto é extremamente importante para, de facto, se promover o 
pensamento crítico dos alunos, uma vez que as capacidades de pensamento 
crítico dos alunos não se desenvolvem, a menos que sejam encetados 
esforços fundamentados, sistemáticos e intencionais nesse sentido. 
 

Já o trabalho de Gonçalves, Mesa e Lamas (2014), fazem a análise do potencial 

de um e-portifólio reflexivo para a construção de um pensamento crítico. De acordo 

com os autores, a atividade pode ser entendida como “[...] uma atividade prática 

reflexiva, que potencializa o julgamento do estudante sobre si, mas também sobre os 

outros, num construtivismo social onde está presente a intersubjetividade.” 

(GONÇALVES, MESA, LAMAS, 2014, p.139) 

 Os pesquisadores apresentam a problemática em que este e-portifólio está 

inserido, assim como as finalidades e as conclusões de sua investigação em relação à 

promoção de pensamento crítico por meio dessa atividade reflexiva. Esta atividade 

normalmente está muito presente nas disciplinas de estágio supervisionado, fazendo 

parte assim, da formação inicial de professores, proporcionando-os uma maior reflexão 

sobre as suas práticas de ensino. 

 Mól e Neri de Souza (2014) investigam a relação de promoção das capacidades 

de pensamento crítico por meio das questões presentes em um livro didático de química. 

Os autores reconhecem que nas escolas, o pensamento crítico deve estar presente tanto 

nos planejamentos, quanto nas ações dos professores e para o auxílio aos seus trabalhos, 

os recursos didáticos, como exemplo o livro didático, também devam favorecer essa 

promoção. 

 Os mesmos concluem, afirmando que a partir das análises realizadas das 

questões presentes no capítulo do livro, puderam perceber a intencionalidade 

pedagógica presente nas perguntas bem adequadas com a metodologia adotada por eles, 

proporcionando assim ao livro um grande potencial como uma ferramenta de estratégia 

de promoção das capacidades de pensamento. (MÓL; NERI de SOUZA, 2014). 

Por fim, outra atividade interessante em relação a uma estratégia promotora das 

capacidades de pensamento crítico é a de Neri de Souza e Rodrigues (2014) onde são 

investigadas as capacidades de pensamento crítico que um recurso digital denominado 

ArguQuest pode promover, e também faz a análise dos padrões de argumento e 
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questionamento dos participantes ao decorrer do uso da ferramenta. Além de todo 

trabalho de pesquisa envolvido, é interessante a discussão, visto que o questionamento é 

uma importante estratégia de ensino e aprendizagem, se bem fundamentado permite a 

promoção das capacidades de pensamento crítico. A discussão sobre essa estratégia está 

apresentada na sessão que segue. 

Em síntese, é importante salientarmos que existem diversos outros trabalhos que 

abordam diferentes estratégias de ensino e aprendizagem promotoras do pensamento 

crítico, que não foram discutidos nesta pesquisa pois consideramos que a análise e 

levantamento de todos esses trabalhos, caracterizaria-se como uma nova pesquisa. 

Desse modo, a escolha por esses trabalhos em específico deu-se pelo fato de seus 

assuntos serem focos da nossa investigação, como o questionamento, que é a mesma 

estratégia de ensino e aprendizagem que utilizamos em nossa pesquisa, assim como as 

discussões dos demais que são centradas nas promoções das capacidades de pensamento 

crítico nos alunos. 

 

2.2. O papel do questionamento como promotor das capacidades de pensamento 

crítico 

 
 Segundo Vieira e Tenreiro-Vieira (2005), o questionamento é uma das 

estratégias de ensino e aprendizagem mais utilizadas em todos os níveis de ensino, pois 

a maioria dos professores passa grande parte das suas aulas questionando os seus 

alunos. Afirma também que o questionamento deve ser uma competência básica de 

ensino necessária ao professor, uma vez que necessita saber formular boas questões. 

 Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) definem questionamento como sendo uma 

estratégia de ensino, em que é planejada uma sequência de questões que objetivam 

determinadas competências de aprendizagem na qual “o professor formula questões 

com as mais variadas finalidades que vão desde a verificação da presença ou ausência 

de conhecimentos até as que se destinam a controlar a participação dos alunos” 

(VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2005, p.45). 

  Em relação ao questionamento como promotor das capacidades de pensamento 

crítico, Rodrigues e Neri de Souza (2014) afirmam que não podemos resumir o 

pensamento crítico somente as estratégias de questionamento e argumentação, mas que 

sem a presença destas estratégias fica improvável a promoção plena das capacidades de 

pensamento crítico. Pois, segundo Gonçalves, Mesa e Lamas (2014), quando há o 
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questionamento de forma sistemática, há o favorecimento de uma ação consciente e 

justificada, que auxilia no processo de aprendizagem. Assim, como complementam 

Rodrigues e Neri de Souza (2014, p.198), 

 

[...] não é possível conceber o desenvolvimento do pensamento crítico em 
contexto educativo sem que haja o estímulo a análise e formulação de 
perguntas e argumentos, sendo este estímulo um dos desafios mais 
importantes no processo de ensino e de aprendizagem.  

 
 De acordo com Bertoldo et al (2017), o tipo de questionamento deve ser 

considerado no processo de condução da atividade em relação ao aluno. Os autores 

chamam a atenção para o fato de o tipo de questão a ser feita com o aluno ter que estar 

relacionada ao que espera-se do mesmo, tendo como exemplo, a reflexão ou estratégia 

de resolução de problemas a ser realizada. Os autores também alegam, que o professor 

deve ter consciência sobre suas atitudes e o seu papel em sala de aula ao utilizar o 

questionamento. Neri de Souza e Mól (2014) afirmam que é preciso ter cuidado para o 

ensino ser centrado no aluno e não mais no professor, essencial para o desenvolvimento 

das capacidades de pensamento crítico nos alunos. 

 Para Pedrosa de Jesus, Neri de Souza e Watts (2001) o questionamento está 

ligado à curiosidade e a capacidade de querer aprender cada vez mais e melhor, mas 

para que isso seja possível, o aluno também tem que ter a capacidade de discernir sobre 

o que já sabe, podendo estar muitas vezes diante de questões críticas. 

 Segundo Vieira e Tenreiro-Vieira (2005, p.61), “A literatura sobre o 

questionamento e os seus elementos encontra-se pejada de tipologias, sistemas ou 

taxonomias de questões”. Ou seja, a classificação das questões normalmente é realizada 

por meio da sua tipologia ou, então, em quadros conceituais resultantes de taxonomias, 

que conforme os próprios autores, são úteis, pois acabam fornecendo o esquema 

conceitual para as questões. 

 A respeito das diferentes taxonomias, Tenreiro-Vieira e Vieira (2000, p.29) 

afirmam que “Não existe acordo entre os investigadores quanto as capacidades e 

disposições ligadas ao pensamento crítico. Várias taxonomias (listas, tipologias ou 

tabelas) foram desenvolvidas e nenhuma se impôs verdadeiramente”, isto é, nesses 

diferentes quadros é possível encontrar semelhantes capacidades de pensamento crítico. 

 É possível classificar as questões seguindo também outros critérios, como o grau 

de abertura da questão. Uma questão pode ser classificada como aberta ou fechada 

dependendo da problemática com que ela é analisada, podendo as fechadas serem 
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classificadas como do tipo de memorização, ou então, como sendo questões 

convergentes, e as de grau aberto como divergentes e avaliativas (VIEIRA; 

TENREIRO-VIEIRA, 2005). 

 Quanto à operacionalização da estratégia do questionamento, objetivando a 

promoção das capacidades de pensamento crítico, Vieira e Tenreiro-Vieira (2014), 

admitem a existência de algumas abordagens que podem ser usadas, tais como a 

FRISCO5 e FA²IA6, que auxiliam na formulação de questões focadas ao apelo das 

capacidades de pensamento por meio das quais se têm obtido resultados significativos.  

Segundo Kennedy, Fisher e Ennis (1990), existem alguns quadros teóricos que 

discutem e apresentam maneiras de abordagem do pensamento crítico. De uma forma 

geral, estes quadros têm a finalidade de nortear o planejamento para a tomada de 

decisão e as demais capacidades de pensamento crítico, mas para que seja possível que 

o aluno tenha essas capacidades promovidas e consiga decidir de forma crítica sobre 

questões relacionadas a um determinado tema, também precisa ter apropriação do 

conhecimento científico. Esses quadros são divididos em capacidades, por exemplo, 

como a identificação de suposições, esclarecer questões, focar nas relevâncias dos 

tópicos, e o julgamento de fontes, quanto a sua credibilidade, dando subsídio para que 

se pense nessas capacidades ao formular as questões promotoras das capacidades de 

pensamento crítico.  

Dentre os diferentes quadros teóricos citados, destacamos Taxonomia de Ennis 

(1985), que foi o quadro utilizado para dar suporte ao planejamento da atividade de 

reformulação da oficina temática para a promoção das capacidades do pensamento 

crítico. Essa taxonomia é uma das mais utilizadas, pois segundo Vieira e Tenreiro-

Vieira (2005) afirmam que este quadro tem demonstrado ser eficaz na produção de 

materiais didáticos, tornando importante a sua discussão, o discutiremos de forma mais 

clara na próxima sessão. 

 

 

5 Abordagem FRISCO é uma forma de classificação de questões apresentada por Ennis (1996), 
orientando assim no processo de tomada de decisão. Para essa abordagem são utilizados seis passos, 
sendo estes: 1. Foco; 2. Razões; 3. Inferências; 4. Situação; 5. Clareza; e 6. Overview – Observação 
global/ampla. (VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2005). 
6 FA²IA é uma tipologia que pretende guiar com um conjunto de questões, aqueles que estão interessados 
em utilizar o questionamento de forma que esteja focado no pensamento crítico. Essa tipologia apresenta 
quatro passos, sendo estes: 1. Se começa por Focar a questão, ou o assunto ou o problema; 2. Segue-se 
assim a análise dos Argumentos e; 3. Há a identificação das Assunções; e por fim 4. As Inferências e a 
Avaliação de todo o processo, como uma resposta e/ou solução para a questão. 
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2.2.1.  Quadro da Taxonomia de Ennis 
 

O quadro da Taxonomia de Ennis intitulado “Metas para um currículo de 

Pensamento crítico”, é dividido em capacidades, tais como focar uma questão, analisar 

argumentos, avaliar a credibilidade de uma fonte, observar e avaliar relatórios de 

observação, e, também divido em disposições, como exemplo, procurar um enunciado 

claro da questão ou tese, procurar razões, tentar estar bem informado, utilizar e 

mencionar fontes credíveis, entre outras. Desta forma, as capacidades têm relação com 

os aspectos predominantemente cognitivos, e por outro lado, as disposições relacionam 

a aspectos fundamentalmente mais afetivos, definindo o pensamento crítico (Tenreiro-

Vieira, 2000). Segundo Gonçalves e Vieira (2015) de uma forma geral, o termo 

capacidade irá indicar o potencial que um indivíduo tem de pensar, assim como 

aprender e a realizar determinadas tarefas. Para Ennis (1987) as capacidades e as 

disposições são apresentadas separadamente no seu quadro, mas estas devem ser 

aplicadas em conjunto quando se deseja planejar ou discutir algum assunto relacionado 

ao pensamento crítico. 

Segundo Ferreira (2016) as disposições por terem um aspecto mais afetivo, não é 

possível que sejam observadas mais diretamente, ou seja, essas disposições estão 

relacionadas para que a pessoa seja bem informada, requer que tenha uma mente aberta, 

assim como ser atenta a situação, para que assim seja possível conseguir obter as 

melhores razões que justifiquem as suas escolhas. 

Ferreira (2016) ainda complementa que o ideal é a articulação das capacidades 

com as disposições, pois assim irá ajudar o aluno no processo de decidir no que deve 

acreditar, ou o que fazer, assim como na tomada de decisão. 

O quadro da Taxonomia de Ennis foi desenvolvido ao longo dos anos (1962, 

1978b, 1980, 1981b, 1985a), de forma a abranger a maioria das capacidades e 

discussões feitas pelos teóricos de pensamento crítico (KENNEDY; FISHER; ENNIS, 

1990). O quadro completo da Taxonomia de Ennis foi traduzido por Oliveira (1992) e 

pode ser encontrado na obra de Tenreiro-Vieira (2000), assim como no Anexo I deste 

presente trabalho. Mol e Neri de Souza (2014) em sua obra fazem uma adaptação do 

quadro da Taxonomia de Ennis, em que apresentam somente as principais capacidades 

de pensamento crítico, o qual apresentamos no quadro 2. 
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Quadro 2: Capacidades de pensamento crítico propostas por Ennis, adaptado por Mól e 

Neri de Souza (2014). 

Áreas Categorias Descritores 

C
la

ri
fi

ca
çã

o 
el

em
en

ta
r 

1. Focar uma 
questão 

a) Identificar ou formular uma questão; b) Identificar ou formular 
critérios para avaliar possíveis respostas; 

2.Analisar 
argumentos 

a) Identificar conclusões; b) Identificar razões enunciadas; c) 
Identificar razões não enunciadas; d) Identificar semelhanças e 
diferenças; e) Identificar e lidar com irrelevâncias; f) Procurar a 
estrutura de um argumento; g) resumir; 

3. Fazer e 
responder as 
questões de 
clarificação e 
desafio 

Por exemplo: a) Porque? ; b) Qual é a questão principal?; c) O que 
quer dizer com “...”?; d) O que seria um exemplo?; e) O que não seria 
um exemplo (apesar de ser quase um); f) Como é que esse caso, que 
parece estar a oferecer com contra-exemplo, se aplica a esta situação? 
g) Que diferença é que isso faz; h) Quais são os factos?; i) E o que isso 
quer dizer “...”?; j) O que mais diria sobre isto; 

Su
po

rt
e 

bá
si

co
 

4. Avaliar a 
credibilidade de 
uma fonte 

Avaliar credibilidade de uma fonte – critérios: a) 
Perita/conhecedora/versada; b) Conflito de interesses; c) Acordo com 
as fontes; d) Reputação; e) Utilização de procedimentos já 
estabelecidos; f) Risco conhecido sobre a reputação; g) Capacidade 
para indicar razões h) Hábitos cuidadosos; 

5. Fazer e avaliar 
observações – 
considerações 
importantes 

a) Características do observador – por exemplo: vigilância, sentidos 
são, não demasiadamente emocional; b) Características das condições 
de observação – por exemplo: qualidade de acesso, tempo para 
observar, oportunidade de observar mais do que uma vez, 
instrumentação; c) Características do relato da observação – por 
exemplo: proximidade no tempo com o momento da observação, feito 
pelo observador, baseado em registros precisos; d) Capacidade de ”a” a 
“h” do ponto 4; 

In
fe

rê
nc

ia
 

6. Fazer e avaliar 
deduções 

a) Lógica de classes; b) Lógica condicional; c) Interpretação de 
enunciados (i. Dupla negação; ii. Condições necessárias e suficientes; 
iii. Outras palavras e frases lógicas: só, se e só se, ou, etc.); 

7. Fazer e avaliar 
induções 

a) Generalizar – preocupações em relação a:(i. Tipificação de dados; ii. 
Limitação do campo-abrangência; iii. Constituição da amostra; iv. 
Tabelas e gráficos); b) Explicar e formular hipótese – critérios (i. 
Explicar a evidência; ii. Ser consistente com os factos conhecidos; iii. 
Eliminar conclusões alternativas; iv. Ser plausível); c) Investigar: (i. 
Delinear investigações, incluindo o planejamento do controlo efetivo 
de variáveis; ii. Procurar evidências e contra evidências; iii. Procurar 
outras conclusões possíveis); 

8. Fazer e avaliar 
juízos de valor – 
considerações 

Considerações sobre: a) Relevância de factos antecedentes; b) 
Consequências de ações propostas; c) Dependência de princípios de 
valores amplamente aceitáveis; d) Considerar e pesar alternativas; 

C
la

ri
fi

ca
çã

o 

el
ab

or
ad

a 

9. Definir termos e 
avaliar definições 

a) Forma de definição: i. Sinônimo; ii. Classificação; iii. Gama; iv. 
Expressão equivalente; v. Operacional; iv. Exemplo – não exemplo; b) 
Estratégia de definição: i. Atos de definir (- relatar um significado; - 
estipular um significado; - expressar uma posição sobre uma questão); 
ii. Identificar e lidar com equívocos (- ter em atenção ao contexto; - 
formular respostas apropriadas); 

10. Identificar 
assunções 

a) Assunções não enunciadas; b) Assunções necessárias; 

E
st

ra
té

gi
as

 e
 tá

ti
ca

s 11. Decidir sobre 
uma ação 

a) Definir o problema; b) Selecionar critérios para avaliar possíveis 
soluções; c) Formular soluções alternativas; d) Decidir, por tentativas, 
o que fazer; e) Rever, tendo em conta a situação no seu todo, e decidir; 
f) Controlar o processo de tomada de decisão; 

12. Interatuar com 
os outros 

a) Empregar e reagir a denominações falaciosas – por exemplo: (i. 
“circularidade”; ii. “apelo a autoridade”; iii. “equivocação”; iv. “apelo 
a tradição”; v. “seguir a posição mais em voga”); b) Usar estratégias 
retóricas; c) Apresentar uma posição a uma audiência particular. 



46 
 

Fonte: Mol e Neri de Souza (2014, p.222-223) 

 

As capacidades de pensamento crítico são divididas em cinco áreas, sendo elas a 

de clarificação elementar, suporte básico, inferência, clarificação elaborada e, por fim, 

estratégias e táticas. Cada área apresenta grupos de capacidades, como por exemplo a 

área de clarificação elementar, compreende as capacidades de focar uma questão, 

analisar argumentos e fazer e responder as questões de clarificação e desafio. Segundo 

Vieira e Tenreiro-Vieira (2014) a Taxonomia de Ennis tem sido bastante utilizada para 

o desenvolvimento de abordagens promotoras do pensamento crítico diferenciadas, 

como a do questionamento FA2IA, assim como: 

 

[...] para a construção de referenciais que evidenciam áreas de convergência 
com outros construtos como o de literácia científica e matemática, com vista 
a um desiderato comum - uma formação de cidadãos capazes de agir 
racionalmente e intervir socialmente nas tomadas de decisão e na resolução 
de problemas. (VIEIRA, TENREIRO-VIEIRA, 2014 p. 41) 

 

O quadro teórico da Taxonomia de Ennis foi utilizado para nortear o 

planejamento das questões da oficina temática, pois o questionamento é uma estratégia 

de ensino e aprendizagem que se utilizada de forma clara e com o propósito de 

promover as capacidades de pensamento, essa pode vir a promover o pensamento crítico 

do aluno, “uma vez que as questões que se fazem determinam o nível de pensamento e a 

qualidade das respostas [...]” (VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2005, p. 64). 

 Decidiu-se pelo uso do quadro teórico de Ennis, pois de acordo com Tenreiro-

Vieira e Vieira (2000) há alguns pontos que podem justificar o uso deste quadro, tais 

como: ser bem consistente com a definição de pensamento crítico do próprio Ennis, 

abranger todas as capacidades de pensamento crítico de um modo claro e fácil, ser 

utilizado em vários estudos referentes ao pensamento crítico, ou seja, um instrumento 

validado, entre outras razões. Na sessão seguinte, apresentaremos a oficina temática 

como uma estratégia de ensino e aprendizagem que, esperamos ter um grande potencial 

de promoção das capacidades de pensamento crítico. 

 

2.3. Oficinas temáticas e seu diálogo com o pensamento crítico 

 
Nos tópicos anteriores, discorremos sobre algumas estratégias de ensino e 

aprendizagem promotoras de capacidades de pensamento crítico. Como já discutimos, 
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as oficinas temáticas envolvem um conjunto de estratégias que consideramos apresentar 

um grande potencial para promover capacidades de pensamento crítico. Contudo, antes 

de apresentarmos os motivos que a configuram como uma atividade com esse potencial 

emerge a necessidade de apresentarmos qual é a concepção de oficina temática e quais 

são os pressupostos teóricos que as fundamentam.  

 Segundo Marcondes (2008) uma oficina temática abrange os conhecimentos de 

uma forma contextualizada e que consiga envolver os alunos em um processo de 

construção dos seus conhecimentos, e, ao mesmo tempo fazendo refletir, de modo a 

contribuir para que os alunos consigam tomar decisões de forma mais crítica, pois: 

 

As oficinas temáticas, ao tratar assuntos e problemas sociais que envolvem a 
ciência e a tecnologia, criam condições para que o ensino de Química não 
fique restrito apenas a construção de conhecimentos específicos, mas 
permitam ao professor planejar um ensino contextualizado (MARCONDES 
et al, 2009, p.286) 

 

 Para os autores, as oficinas temáticas buscam solucionar os problemas 

propostos, por meio dos conhecimentos teóricos e práticos, desta forma, são 

apresentados aos alunos problemas que requerem certas competências para serem 

resolvidos, como exemplo o trabalho em equipe, reflexão e ação. Nesta direção, 

algumas das principais características pedagógicas norteadoras das oficinas temáticas, 

são: 

 

 Utilização da vivência dos alunos e dos fatos do dia-a-dia para organizar o 
conhecimento e promover aprendizagens. 

 Abordagem de conteúdos da Química a partir de temas relevantes que 
permitam a contextualização do conhecimento. 

 Estabelecimento de ligações entre a Química e outros campos de conhecimento 
necessários para se lidar com o tema em estudo. (MARCONDES, 2008, 
p.68). 

 

 Ressaltamos o uso da vivência do aluno, ou seja, abordar os conhecimentos 

prévios dos alunos e a abordagem dos conceitos químicos, utilizando temas do contexto 

social do aluno e também, a interligação dos conceitos químicos com outros 

conhecimentos, para que seja possível explicar o problema a ser solucionado. 

Há diferentes definições e discussões sobre oficinas temáticas, assim como seus 

pressupostos teóricos norteadores, discutiremos aqui, o nosso entendimento acerca das 

oficinas temáticas de acordo com Marcondes (2008), Marcondes et al (2009), 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009). Nesse sentido, as oficinas temáticas são 
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planejadas com os princípios da contextualização, da problematização, experimentação 

investigativa, tema gerador e os três momentos pedagógicos. 

Analisaremos as definições dos princípios que norteiam as oficinas, iniciando 

com a contextualização que, segundo Kiouranis e Silveira (2017, p.69) pode ser 

definida como,  

 

[...] uma possibilidade de problematizar o mundo dos alunos por meio do 
conhecimento científico, juntamente com saberes de outras áreas, de forma a 
permitir uma compreensão mais ampla da realidade na qual eles estão 
inseridos. 

  
De acordo com os autores, a abordagem do conhecimento químico por meio da 

contextualização é uma forma de ajudar o aluno compreender o mundo, por meio dos 

conhecimentos científicos. De acordo com Wartha e Alario (2005), é muito importante 

o entendimento do significado do termo contextualização, pois este é fundamental para 

o desenvolvimento de estratégias de ensino focadas no preparo do aluno para a 

cidadania. 

No que corresponde aos pressupostos teóricos norteadores da contextualização, 

de acordo com Wartha, Silva e Bejarano (2013) a definição desse termo irá ser diferente 

dependendo da concepção do autor que a discute, sendo o seu entendimento bem 

complexo, pois cada definição vai depender da concepção pedagógica apresentada por 

cada pesquisador. 

O conceito de Tema Gerador está centrado nos pressupostos teóricos freirianos, 

e segundo Kiouranis e Silveira (2017, p.69) o tema gerador deve se relacionar com: 

 

[...] a experiência de vida que o educando traz consigo e à leitura que faz da 
realidade que o cerca. Dessa forma, o tema é abstraído a partir das etapas 
pertinentes à investigação temática e envolvem educador, educando e outros 
membros de uma determinada comunidade.   

 

O contexto nessa perspectiva está em sintonia com as situações do cotidiano as 

quais o aluno está inserido, considerando diferentes aspectos sendo eles culturais, 

sociais, econômicos e suas contradições. Desse modo, o tema gerador emerge a partir da 

problematização realizada no contexto inerente à realidade do aluno. 

 Em tal caso, o desenvolvimento de uma oficina temática de química incorpora 

como pressupostos metodológicos, os três momentos pedagógicos, discutidos por 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009): a problematização inicial, a organização do 

conhecimento e a aplicação do conhecimento. 
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          Sobre a problematização inicial, Delizoicov, Angotii e Pernambuco (2009) 

afirmam que nesse primeiro momento, devem ser apresentadas situações reais do 

cotidiano conhecidas pelos alunos e relacionadas com o tema abordado, onde buscam-se 

os conhecimentos prévios dos alunos, tendo como objetivo principal permitir que o 

aluno sinta a necessidade da aquisição de novos conhecimentos para resolver o 

problema que lhe foi apresentado. 

 De acordo com Marcondes (2008), a organização do conhecimento, é o estudo 

de forma sistemática, dos temas e dos conteúdos selecionados pelo professor na busca 

de responder as questões realizadas na problematização inicial. Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009) afirmam que esse momento é importante e deve ser realizado sob a 

orientação do professor, onde podem ser utilizadas diferentes estratégias de ensino e 

aprendizagem, como exemplo, a resolução de problemas a realização de um 

experimento investigativo. 

 Por fim, o terceiro momento, chamado de aplicação do conhecimento, é quando 

o aluno utiliza todo o conhecimento discutido até então, para analisar e elucidar o 

problema inicial que lhe foi apresentado, e também para entender outras situações 

solucionadas e compreendidas utilizando o mesmo conhecimento (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).  

Para a elaboração da oficina, primeiramente se é pensado em um tema gerador, 

que vai interligar o experimento investigativo que norteará o caminho da oficina, 

seguido do preparo de atividades inseridas em um contexto que será problematizado no 

decorrer da oficina, por meio de discussões dialógicas, emergindo assim a necessidade 

de o aluno aprender os conhecimentos científicos. No esquema 2, são apresentadas as 

etapas de aplicação de uma oficina temática. 
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Esquema 2: As etapas de aplicação de uma oficina temática. 
 

 
Fonte: Gaia et al (2008)  
 

Conforme apresentado no esquema 2, após a fase de conclusão, vêm uma etapa 

que envolve a ampliação dos conhecimentos e a aplicação do conhecimento, de tal 

forma que seja possível ao aluno usar os conhecimentos adquiridos na oficina para 

solucionar o problema que lhes foi proposto no início. Deste momento, também emerge 

a interação com outras disciplinas, pois a busca por soluções apresentam um caráter 

interdisciplinar, não sendo possível resolver somente com conhecimento químico um 

problema inserido em um contexto real. 

As oficinas, diferente de uma sequência didática, compreendem um período 

curto de aplicação, de no máximo três horas, assim, normalmente é discutido um 

conceito ou contexto específico. Elas são planejadas de forma a serem apresentadas aos 

alunos do Ensino Médio, que são as turmas que os bolsistas do projeto PIBID atendem, 
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mas podendo também, serem modificadas para atender os alunos do Ensino 

Fundamental e até do Ensino Superior. 

Mas qual a relação das oficinas temáticas desenvolvidas e aplicadas pelos 

bolsistas do projeto PIBID de Química da UEM, com o pensamento crítico? E com o 

desenvolvimento das capacidades do pensamento crítico? Nós consideramos que as 

oficinas temáticas da forma que são planejadas, sempre com aulas dialogadas e 

procurando promover a construção do conhecimento, apresentam um grande potencial 

para o desenvolvimento das capacidades do pensamento crítico. 

 Muitas vezes ao avaliarmos o material das nossas oficinas, bem como os 

questionários respondidos pelos alunos, foi possível perceber, por exemplo, que as 

respostas dos alunos apresentavam um teor mais crítico. Porém, não tínhamos 

instrumentos que pudessem indicar o critério de aumento da criticidade, uma vez que a 

palavra “crítico” pode apresentar diferentes significados e diferentes interpretações. 

Vieira (2003) discute em sua tese, que a palavra crítico vêm no sentido de questionar, de 

dar sentido a algo, de analisar, e também tem relação com o “criticismo”, que apresenta 

semelhante significado, o de questionar e de avaliar. Mas, muitas vezes o termo é visto 

em um sentido destrutivo, de diminuir o pensamento ou o ato de alguém. 

 Desta forma, a luz dos referenciais teóricos de pensamento crítico que já 

discutimos como, Vieira e Tenreiro-Vieira, (2000), Halpern (1989, 1998) e Ennis 

(1996), e, utilizando o quadro da taxonomia proposto por Robert H. Ennis propusemos a 

reformulação das questões de uma oficina temática de combustíveis “Combustíveis: a 

química em movimento” na direção de promover as capacidades do pensamento crítico 

dos alunos. A caracterização da oficina temática, igualmente os processos 

metodológicos realizados para a investigação do potencial da oficina em promover as 

capacidades de pensamento crítico, está apresentada no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 3. Abordagem metodológica da pesquisa: aspectos gerais 
 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que “Compreende um conjunto 

de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados” (NEVES, 1996, p.1). Desta 

forma, a pesquisa qualitativa, têm como objetivo expressar o verdadeiro sentido aos 

fenômenos que acontecem no mundo social. Para Chizzotti (2003), quando se trata de 

uma pesquisa qualitativa, essa vai tratar de uma partilha entre pessoas, fatos ou locais, 

constituindo os objetos de pesquisa. Sendo assim, o pesquisador vai interpretar esses 

dados e traduzi-los em forma de um texto, utilizando na análise de seus resultados 

competências científicas. 

Chizzotti (2003) ainda discute que a pesquisa qualitativa pode vir a abrigar 

diferentes métodos de pesquisa, as direcionando para as suas orientações filosóficas, 

assim como as suas tendências epistemológicas, tais pesquisas podem ser classificadas 

como,  

 

[...] entrevista, observação participante, história de vida, testemunho, análise 
do discurso, estudo de caso e qualificam a pesquisa como pesquisa clínica, 
pesquisa participativa, etnografia, pesquisa participante, pesquisa-ação, teoria 
engendrada (groundedtheory), estudos culturais etc (CHIZZOTTI, 2003, p. 
222). 

 

De acordo com essas classificações, atribuiu-se para nossa pesquisa a 

metodologia de uma pesquisa qualitativa com caráter participante, visto que o 

pesquisador está envolvido com a reformulação da oficina pesquisada, assim como 

presente e envolvido direta e indiretamente com as suas aplicações. 

Segundo Rosa (2011), em uma pesquisa cujo caráter é participante, há o diálogo 

frequente entre o pesquisador e sujeitos da pesquisa, possibilitando o andamento da 

pesquisa, em nosso caso, ao intervir na aplicação da oficina a pesquisadora tem o intuito 

apenas de mostrar o caminho a ser seguido, sem impor aos sujeitos da pesquisa o que de 

fato deve ser feito, pois: 

 

Na Pesquisa Participante, o pesquisador participa do grupo nesta condição, 
colocando suas habilidades técnicas a serviço do grupo e interferindo no 
processo, apontando e discutindo temas a serem pesquisados e métodos de 
análise dos dados. A decisão sobre quais as temáticas da pesquisa pertence ao 
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grupo, assim como a decisão sobre a metodologia a ser usada. Neste caso, os 
resultados da pesquisa executada pertencem e devem, necessariamente, 
retornar ao grupo. (ROSA, 2011, p. 57) 

Com as características da pesquisa participante apresentadas por Rosa (2011), ao 

final da pesquisa, apresentaremos os dados coletados e os resultados aos bolsistas 

participantes.  

Nesse sentido, a investigação dessa pesquisa foi realizada no PIBID de Química 

da Universidade Estadual de Maringá, no espaço do projeto de extensão Laboratório 

Aberto de Ensino de Química, locado no bloco do Departamento de Química (DQI). O 

projeto PIBID de Química é constituído atualmente por 16 bolsistas, dois professores 

supervisores de duas escolas parceiras, dois coordenadores e quatro pós-graduandos que 

atuam voluntariamente auxiliando nas atividades formativas do projeto.  

Entre as diversas atividades realizadas pelos bolsistas neste projeto, podemos 

citar as suas participações em estudos teóricos, nos planejamentos de sequências 

didáticas, intervenções em sala de aula, planejamentos e aplicações de oficina temáticas 

para as escolas parceiras e também para escolas de Maringá e região no próprio 

laboratório de Ensino de Química do DQI. Desta forma, para essa investigação 

participaram cinco bolsistas do projeto que envolveram-se de maneira efetiva em todas 

as etapas da pesquisa. 

Outro grupo de sujeitos participantes dessa investigação, são os alunos do 

Ensino Médio que assistiram e participaram da oficina temática “Combustíveis: A 

Química em movimento” em sua versão reformulada. A sua participação será 

investigada por meio dos questionários preenchidos ao decorrer da oficina e que serão 

analisados qualitativamente por meio da metodologia de Análise de Conteúdo (AC) 

segundo os pressupostos teóricos de Bardin (1977). 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas seis etapas. Na etapa 1, 

foi feita a revisão da literatura e a organização dos procedimentos para a coleta dos 

dados. A etapa 2, foi constituída pela reformulação da oficina temática: “Combustíveis: 

a Química em movimento” e a etapa 3, então, envolveu os estudos teóricos e a 

preparação dos bolsistas do projeto PIBID para aplicar a oficina reformulada. A etapa 4 

é constituída pela aplicação da oficina temática reformulada, para oito diferentes grupos 

de alunos do Ensino Médio (EM). A etapa cinco foi constituída pelo processamento e 

análise dos dados e, por fim, na sexta etapa, foi feita a redação final desta pesquisa. 

Adiante, cada uma das atividades e procedimentos realizados nessas etapas serão 

detalhados e discutidos com mais profundidade, nos momentos da pesquisa. 
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3.1.  Momentos da pesquisa 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi planejado para ser constituído em seis etapas 

apresentadas no quadro 3. 

 

Quadro 3: Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

Etapa Atividade realizada Participantes 

1ª Etapa Revisão da Literatura e Organização dos procedimentos 

para coleta de dados 

Pesquisadora 

2ª Etapa Reformulação da oficina temática: “Combustíveis: a 

Química em movimento” à luz da taxonomia de Ennis. 

Pesquisadora 

3ª Etapa Estudos teóricos e preparação dos bolsistas Pesquisadora e bolsistas 

4ª Etapa Aplicação da oficina reformulada Pesquisadora e bolsistas 

5ª Etapa Processamento e análise dos dados Pesquisadora 

6° Etapa Redação final Pesquisadora 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com o quadro 3, as etapas três e quatro contaram com a participação 

dos bolsistas do grupo PIBID, as demais etapas foram realizadas somente pela 

pesquisadora. 

A coleta de dados destas etapas foi realizada mediante diferentes instrumentos, 

sendo esses os questionários que compõem a oficina temática de combustíveis na sua 

primeira versão (Apêndice I) e por meio dos questionários que compõem a oficina na 

versão reformulada de acordo com os objetivos da promoção das capacidades de 

pensamento crítico (Apêndice II). Para um melhor entendimento das etapas que 

constituem a pesquisa, discutiremos algumas7 das que nortearam a investigação de 

nossa pesquisa, sendo apresentado o processo de reformulação da oficina temática 

investigada, a etapa referente aos estudos teóricos e a preparação dos bolsistas, e por fim 

a aplicação da oficina reformulada. 

 

 

7 Entendemos que a primeira etapa, referente a revisão bibliográfica realizada pela pesquisadora para a 
investigação dessa pesquisa, já está explicada e detalhada nos capítulos 1 e 2, apresentados anteriormente, 
tornando assim repetitiva a sua explicação novamente. Assim como as etapas referentes a análise e 
discussão dos dados, que serão discutidos no tópico 3.3 intitulado “A análise”. 
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3.1.1. Reformulação da oficina temática: “Combustíveis: a Química em 

movimento” 

 As oficinas temáticas são elaboradas para os alunos do Ensino Fundamental e 

Médio com a sua duração de aplicação de aproximadamente duas horas e meia e são 

disponibilizadas de forma gratuita para as escolas da rede do ensino público e privado 

interessadas em levar seus alunos, funcionando por meio de um projeto de extensão 

intitulado Laboratório Aberto de Oficinas Temáticas, sendo que a participação dos 

alunos do E.M. caracteriza-se como uma atividade extra-curricular. 

Na oficina temática de Química: “Combustíveis: a Química em movimento” são 

abordados, principalmente os conceitos de combustão e calor específico, por intermédio 

do tema combustíveis, cuja questão problema é: Qual o melhor combustível para 

abastecer um carro flex? Etanol ou Gasolina? A oficina tem como um dos seus 

objetivos, além da abordagem e discussão dos conhecimentos científicos de química, 

também abordar os aspectos econômicos, ambientais e de consumo, mostrando que para 

escolher-se um combustível, devemos considerar vários aspectos e não somente o 

econômico como normalmente se é feito. Com isso, os questionários que compõem a 

primeira versão desta oficina temática de forma completa encontram-se no Apêndice I. 

Como já discutido anteriormente, esta oficina em sua versão original foi 

planejada de acordo com os pressupostos teóricos de contextualização, problematização 

e os três momentos pedagógicos como proposta metodológica, prevalecendo o diálogo 

entre o professor e o aluno na perspectiva da construção de significados. Entendendo a 

oficina como uma atividade que possui potencial em promover as capacidades do 

pensamento crítico aos alunos do EM, reformulou-se suas questões de acordo com o 

quadro da Taxonomia de Ennis (1987), de forma a desenvolver intencionalmente 

capacidades de pensamento crítico. 

A atividade de reformulação das questões da oficina foi realizada pela 

pesquisadora, pelo fato de os bolsistas não possuírem, na época, o conhecimento e 

estudos sobre os referenciais de pensamento crítico. A versão completa das questões 

que compões a oficina reformulada encontra-se no apêndice II e a discussão e avaliação 

das questões reformuladas encontra-se no capítulo 4, onde apresentamos os resultados 

da pesquisa 
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3.1.2. Estudos teóricos e preparação dos bolsistas 

A terceira etapa prevista foi a de preparação dos bolsistas8 que iriam aplicar a 

oficina temática reformulada de combustíveis, com o objetivo de proporcionar um 

espaço de formação para estes futuros docentes, pois segundo Tenreiro-Vieira (2000), 

os professores só serão capazes de propor atividades promotoras das capacidades de 

pensamento crítico para os seus alunos, se estiverem preparados. Para isso, todos os 

dezesseis bolsistas do projeto PIBID foram convidados a participarem dos estudos 

teóricos referentes ao pensamento crítico, mas por motivos de interesse nas oficinas e 

por disponibilidade dos horários, somente cinco bolsistas participaram de forma efetiva 

em todos os encontros teóricos. 

Foram realizados cinco encontros de aproximadamente duas horas de duração, 

por quatro semanas, onde os bolsistas tiveram contato com os aspectos teóricos e as 

definições de pensamento crítico de alguns autores como Halpern (1989, 1998), Paul e 

Elder (2006, 2008), Ennis (1996), Tenreiro-Vieira e Vieira (2000). Nesses encontros, o 

quadro de Taxonomia de Ennis também foi apresentado aos bolsistas e, para facilitar a 

sua compreensão, foram analisadas atividades planejadas de acordo com a Taxonomia 

de Ennis, cujos objetivos eram a promoção das capacidades do pensamento crítico, 

presentes no livro, Promover o pensamento Crítico dos alunos - Propostas concretas 

para a sala de aula, publicado em 2000, por Tenreiro-Vieira e Vieira. Os autores 

afirmam que as atividades apresentadas no livro já foram testadas, portanto, tratavam-se 

de instrumentos validados, pois: 

 

[...] tais actividades de aprendizagem viabilizam, em simultâneo, o 
desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico listadas na taxonomia 
de pensamento crítico de Ennis (ver apêndice A) e a aquisição de 
conhecimentos relativos a tópicos/conteúdos constantes na componente de 
ciências [...] (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000, p.53) 

 
No último encontro de formação, a pesquisadora apresentou aos bolsistas a nova 

versão da oficina. Neste momento, os bolsistas estudaram as mudanças que foram 

realizadas em cada questão, e quais eram as capacidades de pensamento crítico, 

relacionadas a cada uma das questões. Consideramos que este momento foi de extrema 

importância para os bolsistas, para entenderem melhor os objetivos de cada pergunta. 

 

8 A relação com os bolsistas participantes da pesquisa está apresentada no tópico 3.2.1. 
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Ressaltamos que teria sido um momento de maior riqueza para a formação inicial destes 

bolsistas, se tivessem feito o exercício de reformular as questões, pois assim teriam um 

maior contato com o quadro da Taxonomia da Ennis (1987). 

 

3.1.3. Aplicação da oficina reformulada 

A quarta etapa constituiu-se pela aplicação da oficina temática de combustíveis, 

reformulada com o objetivo de desenvolver as capacidades do pensamento crítico nos 

alunos do EM. As oficinas foram aplicadas pelos cinco bolsistas participantes e pela 

pesquisadora, oferecidas somente no laboratório de Ensino de Química, situado na sala 

2 do bloco E-78 da Universidade Estadual de Maringá, onde foram recebidas as turmas 

das escolas.  

A oficina foi aplicada para oito turmas9 que constituem os nossos sujeitos de 

pesquisa, com um total de 123 alunos participantes, seis das oito turmas participantes, 

se tratavam de alunos do terceiro ano do EM, uma turma do segundo ano do EM10 e 

duas turmas de recém ingressos no curso de química. Os resultados serão analisados 

considerando, como se todos os alunos estivessem no mesmo nível de ensino11, ou seja, 

no terceiro ano do EM.  

Para essa etapa, os dados foram coletados por meio dos questionários 

respondidos pelos alunos durante a oficina. Por ser o objetivo de nossa investigação, as 

questões reformuladas da oficina, a análise das respostas as questões, bem como a 

discussão dos resultados, estão apresentadas no capítulo 4. 

 

3.2. Delimitando os sujeitos da pesquisa 

 Para que fosse possível esta investigação, tivemos a participação de dois 

diferentes sujeitos, a dos bolsistas do projeto PIBID de Química da UEM, que 

participaram dos estudos teóricos sobre pensamento crítico e aplicaram a oficina 

 

9 A relação com as turmas participantes está apresentada no tópico 3.2.2. 
10 Essa turma foi considerada como sendo do terceiro ano, pois a sua participação na oficina foi depois de 
já terem estudado os conceitos de termoquímica em suas escolas, portanto, assim como os demais alunos 
que participaram da oficina, estes já detinham do conhecimento sobre os conceitos discutidos na oficina. 
11 Pelo fato da turma do segundo ano já estar no fim do semestre e já ter discutido os conceitos de 
termoquímica, e pelos alunos das turmas do primeiro ano de química terem recém ingressado no curso, ou 
seja, sendo assim estes não haviam tido contato com as disciplinas do Ensino Superior. Optou-se por 
analisar os resultados, como se todos estivessem no mesmo nível de ensino, lembrando que se houvessem 
divergências nas respostas, o quesito nível de ensino seria investigado. 
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temática reformulada. Assim como a participação dos alunos do EM nas oficinas, que 

são os principais sujeitos da pesquisa, e os dados coletados pela participação desses 

alunos compõem o corpus da pesquisa. Para melhor compreensão, iremos discutir o 

processo de escolha e delimitação dos sujeitos da pesquisa, nas próximas sessões. 

 

3.2.1. Bolsistas 

 O projeto PIBID conta atualmente com a participação de 16 (dezesseis) 

bolsistas, que de forma aleatória recebem as escolas e aplicam as oficinas aos alunos, 

mas para a escolha dos bolsistas constituintes do corpus da pesquisa, utilizamos um 

único critério, o interesse e a participação dos bolsistas nos encontros sobre pensamento 

crítico. Dessa forma, foram convidados todos os bolsistas para participarem dos 

encontros do grupo de estudos acerca dos pressupostos teóricos de pensamento crítico, e 

participaram efetivamente12 5 (cinco) bolsistas. Vale ressaltarmos, que os bolsistas não 

foram investigados nessa pesquisa, eles foram os responsáveis pelas aplicações das 

oficinas. 

 O quadro 4 apresenta a caracterização dos bolsistas participantes da pesquisa, 

em relação ao período do curso no qual esses estavam matriculados no curso de 

licenciatura em Química, e, sobre o período em que esses ingressaram no projeto 

PIBID, os bolsistas não serão identificados para preservarmos as suas identidades. 

 

Quadro 4:Caracterização dos bolsistas do PIBID participantes da pesquisa 

Bolsista Ingresso no Projeto Período da graduação 

B1 Março/2014 Quinto ano13 

B2 Março/2014 Quarto ano 

B3 Março/2014 Quinto ano 

B4 Agosto/2014 Quinto ano 

B5 Junho/2015 Quarto ano 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 De forma geral, o perfil dos bolsistas participantes é de alunos que já estão nos 

últimos anos de graduação, e, também participam do projeto como bolsistas há mais de 

 

12 Outros bolsistas participaram de alguns encontros, mas não de todos. Justificando assim, a escolha dos 
cinco bolsistas somente que participaram de todos os encontros e aplicaram a oficina no decorrer do ano 
de 2017. 
13 O curso de Química Licenciatura da Universidade Estadual de Maringá, tem a duração de cinco anos. 
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dois anos. Podemos justificar, então, que o perfil desses bolsistas é de grande 

envolvimento com as atividades do projeto, assim como há uma maturidade em relação 

aos pressupostos teóricos norteadores de uma oficina temática. 

 

3.2.2. Alunos participantes da oficina temática 

 O nosso corpus de pesquisa, é constituído pelas respostas dos alunos do Ensino 

Médio, dadas as perguntas dos questionários que compõem a oficina temática 

reformulada. Essa oficina foi aplicada oito vezes, para diferentes turmas, que 

participaram de modo espontâneo e voluntário, das aplicações que foram realizadas no 

contraturno desses alunos, no Laboratório de Ensino de Química da UEM. O quadro 5, 

apresenta alguns dados referentes às aplicações da oficina, apresentando o número de 

alunos participantes, tal como seu nível escolar, e, por fim quem foi o responsável pela 

aplicação. 

 

Quadro 5: Dados referentes as aplicações da oficina temática reformulada 

Colégio Nº 

participantes 

Nível escolar Ensino 

público ou 

privado 

Cidade de 

Origem 

Responsável pela 

aplicação da 

oficina 

A 18 3º Ano do EM Público Maringá/PR Bolsistas 

B 18 3º Ano do EM Público Maringá/PR Bolsistas 

C 16 Recém 

ingressos no 

curso de 

Química 

Público Maringá/PR Pesquisador 

D 13 Recém 

ingressos no 

curso de 

Química 

Público Maringá/PR Pesquisador 

E 10 2º Ano do EM Público Maringá/PR Bolsistas 

F 6 3º Ano do EM Público Maringá/PR Bolsistas/pesquisa

dor 

G 17 3º Ano do EM Privado Mandaguari/PR Bolsistas 

H 25 3º Ano do EM Privado Rolândia/PR Bolsistas 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Como podemos observar no quadro 5, o nível de escolaridade dos alunos 

participantes, em sua maioria, foi do terceiro ano do EM. Outro ponto relevante de ser 

observado, é que para algumas turmas, o pesquisador esteve presente na aplicação, 

podendo fazer com que os dados coletados sejam diferentes, devido ao seu domínio 

mais profundo sobre os referenciais de pensamento crítico.  

 Para preservar a identidade dos alunos, visto que o objetivo de nossa pesquisa é 

a análise dos questionários a fim de identificar o potencial das questões reformuladas da 

oficina em promover as capacidades de pensamento crítico, os nomes dos destes serão 

codificados, de acordo com o seu colégio, ou seja, A1 (aluno 1 do colégio A), e assim 

sucessivamente. 

 

3.3. A análise 

Os dados coletados foram analisados com base na metodologia de Análise de 

Conteúdo (AC), à luz dos pressupostos de Bardin (1977). Com a AC podem ser 

trabalhados dois tipos de materiais textuais, sendo o primeiro, textos produzidos em 

uma pesquisa, por meio das transcrições e dos protocolos de observação, bem como, por 

meio de textos já existentes, como por exemplo, os jornais (OLIVEIRA et al, 2003). 

Desse modo, em nossa pesquisa analisamos o primeiro tipo de material textual, que são 

os questionários respondidos pelos alunos, que foram transcritos e analisados à luz dos 

pressupostos de Bardin (1977), como já citado anteriormente. E segundo a própria 

autora, AC pode ser compreendida por: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42) 
 

 Segundo Bardin (1977), quando trabalhamos com o texto no processo de análise, 

precisamos estar atentos a algumas questões que são primordiais para esse tipo de 

análise, tais como, O que estou vendo na mensagem, realmente está contido nela? ou 

também, Ao analisar o mesmo texto, outras pessoas vão conseguir compartilhar dessa 

mesma visão, ou então estou tendo uma visão muito pessoal? 

Bardin (1977) defende que a análise de conteúdo é orientada por três momentos, 

sendo estes a pré-análise, a exploração do material e finalmente, o tratamento dos 

resultados, aos quais, iremos discutir de modo breve os pontos principais de cada um. 
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Sendo que o primeiro momento, a pré-análise, tem como objetivo principal a 

organização do trabalho que será realizado de análise, que podemos dividir em três 

importantes etapas: escolha dos documentos a serem analisados, formulação de 

hipóteses e, por fim, elaboração de indicadores que fundamentarão a interpretação final 

do texto (BARDIN, 1977). 

O segundo momento, a exploração do material, onde são realizadas as operações 

de codificações, no qual é definido por Bardin (1877), como sendo o processo pelo qual 

os dados são agregados em unidades de forma sistemática, e permitindo que uma 

descrição exata das características que são pertinentes ao conteúdo que está sendo 

analisado. 

Por fim, o terceiro momento consiste no tratamento dos resultados que foram 

codificados, assim como a inferência e a interpretação dos resultados. Neste instante, 

aparecem as operações estatísticas, onde o pesquisador irá utilizar os quadros dos 

resultados que apresentarão as informações que foram fornecidas por toda análise. 

Na AC, toda a análise textual analisada é relacionada de forma direta aos 

princípios teóricos e filosóficos do próprio pesquisador que está realizando a análise. 

Logo, as respostas serão categorizadas de acordo com os elementos que forem 

recorrentes no corpus da pesquisa, possibilitando discuti-las à luz dos referenciais 

teóricos sobre pensamento crítico que sustentam a nossa investigação. 

Na análise dos dados, buscamos identificar e interpretar os relatos que nos 

ajudaram a compreender as seguintes questões de pesquisa, a saber: Qual o potencial de 

uma oficina temática de química para promover as capacidades do pensamento crítico 

dos alunos e de qual forma a aplicação de uma oficina planejada com esses objetivos 

tem contribuído para a formação inicial dos bolsistas do projeto PIBID Química/UEM?
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CAPÍTULO 4. Análise e discussão dos resultados 

 

Este capítulo apresenta a reformulação das questões referentes à oficina 

temática, assim como a análise dos dados constituídos nessa investigação com o 

objetivo de investigar o potencial de promoção das capacidades de pensamento crítico 

nessa oficina. 

 Nossos resultados foram divididos em dois tópicos, o primeiro em que 

discutimos a reformulação da oficina, sendo apresentadas as mudanças que foram feitas 

em relação à sua primeira versão, bem como os objetivos e capacidades de pensamento 

pretendidas para cada questão. Já no segundo tópico, são discutidos individualmente os 

resultados obtidos por meio da investigação as questões respondidas pelos alunos do 

EM aos questionários da oficina temática. 

 

4.1. Questões da oficina temática e seus objetivos 
 

 Neste tópico iremos discutir cada etapa da oficina, como também, fazer uma 

comparação entre suas questões em sua primeira versão com a segunda versão, 

discutindo cada capacidade de acordo com o quadro da Taxonomia de Ennis (1987) e o 

objetivo as questões reformuladas. É válido ressaltarmos, que somente foram 

reformuladas as questões da oficina e alterada a ordem da atividade dos mitos e 

verdades14, uma vez que as atividades já eram pensadas de forma que privilegiassem a 

participação ativa do aluno e o processo de construção de significados.  

 Optou-se pelo uso do Quadro da Taxonomia de Ennis (1987), pois como já 

citado anteriormente, é um dos quadros mais utilizados para o ensino do pensamento 

crítico, assim como a reformulação das questões usando esse quadro como base irá nos 

possibilitar uma maior compreensão em relação a definição operacional de pensamento 

 

14 Na primeira versão da oficina, a atividade dos mitos e verdades era entregue ao início, para 
investigarmos a concepção prévia e os conhecimentos dos alunos acerca do tema, e ao fim era entregue a 
mesma atividade novamente, a fim de investigarmos as mudanças em suas respostas e justificativas. 
Decidiu-se por modificar a ordem desta atividade, uma vez que o tempo disponível para a aplicação da 
oficina era de aproximadamente duas horas e meia, fazendo com que as atividades ficassem muito perto 
uma da outra, tornando-a cansativa. 
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crítico e também em relação as definições mais utilizadas para as capacidades no ensino 

de Química (TENREIRO-VIEIRA, 2000). 

 Para melhor visualização das mudanças realizadas em cada questão, tal como a 

capacidade esperada, elaboramos quadros comparativos das duas versões de cada 

questionário. Sobre o desenvolvimento da oficina, a dividimos em quatro etapas 

representadas no esquema 3. 

 

Esquema 3: Etapas referentes ao desenvolvimento da oficina temática. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na Etapa 1, os bolsistas mostram o laboratório aos alunos e conversam sobre 

aspectos da segurança, esse é um momento importante, posto que muitos desses não têm 

contato com o laboratório em suas escolas. Também falam sobre o projeto de extensão e 

o trabalho desenvolvido pelo PIBID Química. 

 Em sequência é aplicado o questionário inicial (Quadro 6), cujo objetivo é o de 

identificar os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o tema combustível que 

darão subsídios para a discussão dos conhecimentos científicos, como afirma Halpern 

(1989), é quando podemos utilizar o conhecimento que o aluno já detém para que seja 

possível, ensinarmos um novo conhecimento para esse aluno, desta vez embasado em 

conhecimentos científicos. 

Este questionário inicial, faz parte do primeiro momento pedagógico 

conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009), a problematização 

inicial, onde são feitos questionamentos a respeito do contexto social no qual os alunos 

estão inseridos (MARCONDES et al, 2008). O questionário é respondido 

individualmente pelos alunos, e, depois é feita a socialização de suas respostas de forma 

oral e coletiva. 
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O quadro 6 apresenta as questões que compõem o questionário inicial da 

primeira versão da oficina, assim como as questões reformuladas com as respectivas 

capacidades para cada questão. 

 

Quadro 6: Quadro comparativo questionário inicial. 
Oficina – 1º versão Oficina Reformulada 

Questões Questões Capacidades de PC 
1. Quais são os combustíveis 
que vocês conhecem? 
 

1. O que vocês entendem por 
combustíveis? 

Estratégia de definição 
do ato de relatar um 

significado 
 

Área: Clarificação 
elaborada 

2. Por que vocês consideram 
estes materiais combustíveis? 
 

2. Dê exemplos de combustíveis 
que vocês conhecem. 

Responder a uma questão 
de desafio, do tipo 

exemplifique 
 

Área: Clarificação 
elementar 

3. Quais desses combustíveis 
podem ser utilizados em 
automóveis? 
 

3. Dentre os combustíveis que 
vocês elencaram, quais podem 
ser utilizados nos carros? 
Explique, quais são as 
principais características dos 
combustíveis destinados a este 
uso. 

Induzir ou avaliar 
induções, do tipo de 

generalizar a tipificação 
de dados 

 
Área: Inferência 

4. Qual é o combustível que os 
seus pais utilizam nos carros? 

5. O que significa dizer que 
um carro é flex? 
 

4. O que significa dizer que um 
carro é flex? 

Responder uma questão 
de desafio ao conseguir 

dar significado a um 
termo 

 
Área: Clarificação 

Elementar 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O questionário inicial da primeira versão era composto por cinco questões, em 

geral, os alunos acabavam respondendo com respostas curtas e/ou respostas semelhantes 

em todas as questões sem a expressão de qualquer entendimento sobre a temática. Já na 

versão reformulada, diminuímos para quatro questões, pensadas de forma a possibilitar 

alguma capacidade de pensamento crítico que Ennis discute em seu quadro de 

Taxonomia15. Vale ressaltar que a primeira e segunda questão, não foram modificadas 

em sua essência, o que mudou mais precisamente foi a sua ordem, pois desta forma 

avaliamos que conceitualmente para o aluno, seria importante pensar primeiramente 

 

15 O quadro de Taxonomia de Ennis (1987), denominado Metas para um Currículo de Pensamento 
Crítico, pode ser encontrado em sua forma completa no ANEXO I, sendo assim, serão discutidas somente 
as capacidades que são pertinentes a cada questão. 
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sobre o que é um combustível e depois dar exemplos em relação a eles. Discutiremos 

aqui, somente as capacidades que correspondem a cada questão dos questionários. 

Na primeira questão: “O que vocês entendem por combustíveis”. Ao 

analisarmos as capacidades que compreendem a área de clarificação elaborada16do 

quando de Taxonomia de Ennis, entendemos que podemos classificar a primeira 

questão na categoria “9b1a17”, ou seja, quando um aluno responder a essa questão, ele 

poderá usar sua capacidade de definir e avaliar os termos, utilizando para isso uma 

estratégia de definição do ato de relatar o significado que o termo “combustível” tem 

para ele. 

Já na segunda questão: “Dê exemplos de combustíveis que vocês conhecem”. O 

objetivo é complementar à questão anterior, no sentido de os alunos pensarem sobre 

quais combustíveis conhecem. E consideramos como pertencente a área de clarificação 

elementar, isto é, conseguir explicar algo mais básico. Desta forma, ao analisarmos as 

capacidades que compreendem a área de clarificação elementar, a segunda questão pode 

ser classificada como “3d”, ou seja, ela pode promover a capacidade de o aluno 

responder a uma questão de desafio, de exemplificar os combustíveis que conhece, 

revelando o tipo de materiais que considera como combustível.  

Na terceira questão: “Dentre os combustíveis que vocês elencaram, quais podem 

ser utilizados nos carros? Explique quais as principais características dos combustíveis 

destinados a esse uso”. Consideramos como pertencente área inferência, ou seja, é uma 

dedução feita com base em informações, ou então, uma maneira de raciocínio que 

utiliza os dados/conhecimentos disponíveis para se chegar a uma conclusão. Neste caso, 

a questão poderia ser classificada na categoria “7a1” Induzir ou avaliar induções, do 

tipo de generalizar a tipificação de dados. Pois, o aluno tem que avaliar qual o 

combustível pode ser utilizado no carro, a partir do conhecimento que possui sobre as 

características desse combustível para o uso que foi determinado. 

A quarta e última questão: “O que significa dizer que um carro é flex?”, foi 

considerada na área de clarificação elementar e classificada na categoria “3c”, ou 

melhor, entende-se que ela possa vir a promover as capacidades de responder uma 
 

16 No quadro de Taxonomia de Ennis (1987), as capacidades de pensamento crítico em sua definição 
operacional encontram-se organizadas em cinco áreas, sendo estas a de Clarificação elementar, Suporte 
básico, Inferência, Clarificação elaborada e Estratégias e Táticas, e cada uma dessas áreas contém um 
conjunto de capacidades de pensamento crítico que são agrupadas novamente em categorias 
interdependentes. 
17 Corresponde ao número da capacidade de acordo com o quadro de Taxonomia de Ennis (1987) que 
pode ser encontrado no Anexo I. 
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questão de desafio ao conseguir dar significado a um termo, que nesse caso foi o de 

carro flex. 

Ao final da primeira etapa apresenta-se para os alunos, na forma oral, a questão 

problema da oficina, “Carro Flex? E agora, qual combustível devo usar? Etanol ou 

Gasolina? E por quê”. Calculamos que, se ao final da oficina o aluno conseguisse 

responder a essa questão, utilizando os conceitos científicos e as discussões ambientais 

realizadas na oficina, então, estará de acordo com a disposição 2 da Taxonomia de 

Ennis, ou seja, a de procurar razões para a escolha de qual combustível será melhor para 

utilizar em um carro flex. Também a capacidade da área de clarificação elementar na 

categoria 3a, com a qual é capaz de responder as questões de clarificação elaborada do 

tipo Porquê. 

Na etapa 2 da oficina, entrega-se aos alunos o questionário pré-laboratório, que 

são as questões feitas aos alunos antes de realizarem as atividades experimentais, 

questões essas que têm como finalidade principal permitir que os alunos pensem e 

reflitam sobre a prática ou sobre determinados aspectos da atividade experimental, tais 

como: a diferença entre a queima dos combustíveis, em relação ao rendimento e a 

liberação de gases na atmosfera. 

Esse questionário já faz parte do segundo momento pedagógico, assim a 

organização do conhecimento, onde se inicia a conceituação necessária, ou seja, os 

conceitos químicos envolvidos no experimento, para compreensão das questões 

apresentadas na problematização inicial (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2009). O quadro 7 apresenta as questões que compõem o questionário pré-laboratório. 

 

Quadro 7: Quadro comparativo questionário pré-laboratório. 

Oficina – 1º versão Oficina Reformulada 

Questões Questões Capacidades de PC 
1.Qual dos dois (etanol ou gasolina) 

vocês acreditam que polui mais? 
 

1. O uso dos dois 
combustíveis (etanol e gasolina) 
pode causar poluição no meio 
ambiente? Que tipo de poluição 
eles causam e de que forma isso 
ocorre? 

Identificar ou formular 
critérios para ajuizar 
possíveis respostas 

 
Área: Clarificação 

elementar 

2.Quais os danos causados pela 
poluição dos carros? 

3.Em relação aos dois combustíveis 
(etanol ou gasolina), o consumo vai 
ser igual? Justifique. 

2. Em relação ao consumo de 
combustíveis pode se afirmar que 
o gasto do etanol e da gasolina 
vai ser igual? Justifique. 

Responder uma questão 
de desafio ao conseguir 

dar significado a um 
termo 

 
Área: Clarificação 

elementar 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 O questionário pré-laboratório da primeira versão da oficina temática era 

composto por três questões, após a reformulação da oficina, este apresenta somente 

duas. A primeira questão reformulada abrange as duas primeiras questões da primeira 

versão, de modo a auxiliar na forma de pensar sobre o tipo de poluição que o 

combustível irá causar e no raciocínio, contribuindo para o processo cognitivo do aluno. 

Portanto, a reformulação dessas questões proporcionou também o desafio dos alunos em 

responderem não só se os combustíveis causam ou não a poluição, mas o tipo que 

causam. 

 Com relação aos objetivos de cada questão reformulada, a primeira questão “O 

uso dos dois combustíveis (etanol e gasolina) pode causar poluição no meio ambiente? 

Que tipo de poluição eles causam e de que forma isso ocorre?”, compreende a 

capacidade de clarificação elementar 1b do quadro da Taxonomia de Ennis, ou seja, a 

capacidade de focar uma questão, identificando ou formulando critérios para ajuizar 

algumas possíveis respostas para qual o tipo de poluição que os dois combustíveis 

(etanol e gasolina) causam no meio ambiente. Em sua primeira versão, essa questão 

apresentava um caráter mais indutivo, pois já partia do pressuposto de que os 

combustíveis eram poluentes, já em sua reformulação, essa faz com que os alunos 

pensem se realmente polui ou não. 

 Já na segunda questão: “Em relação ao consumo de combustíveis pode se 

afirmar que o gasto do etanol e da gasolina vai ser igual? Justifique.”, compreende 

também a área de clarificação elementar cuja categoria de capacidade seria a 3c, isto é, 

a capacidade elementar de fazer e responder questões de desafio do tipo em que o aluno 

é levado a pensar porque o gasto dos combustíveis será igual, ou então, os motivos de 

não ser. Pois, são questões que associam a poluição ao uso do combustível e os 

convidam a pensar na questão econômica na escolha do combustível, assim como no 

consumo e desempenho. 

Nessas questões, são esperadas duas diferentes capacidades de pensamento do 

aluno, sendo a primeira a identificar os tipos de poluição que são emitidas pelos 

automóveis na queima dos combustíveis, já a segunda será a capacidade de pensar sobre 

qual combustível vai gastar mais, e ser capaz, de justificar a sua escolha. Nesse 

momento, o aluno irá associar a capacidade com o conhecimento científico, ou seja, só 

será capaz de responder corretamente se apresentar as capacidades esperadas e souber 
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os conhecimentos científicos para refletir e avaliar o processo, aprimorando o seu 

pensamento crítico. 

 Dando continuidade a etapa 2 da oficina, realiza-se o experimento da queima dos 

combustíveis, no qual é entregue aos alunos o roteiro do experimento (Apêndice III) e 

esses realizam a atividade em grupos, onde são queimados os combustíveis, etanol e 

gasolina, e os resultados podem ser confrontados. Nessa parte, para que possam pensar 

sobre os resultados e suas observações realizadas durante a queima dos combustíveis, 

lhes são entregues o questionário pós-laboratório (quadro 8), cujo objetivo é a 

compreensão dos alunos acerca da queima dos combustíveis, e o direcionamento das 

suas observações para os conceitos que serão trabalhados. O questionário é respondido 

individualmente de acordo com os dados obtidos no experimento que o grupo realizou, 

após isso as respostas são socializadas com toda a turma. 

 

Quadro 8: Quadro comparativo questionário pós-laboratório. 

Oficina – 1º versão Oficina Reformulada 
Questões Questões Capacidades de PC 

1. Qual combustível foi consumido em 
maior quantidade? Por quê? 

1. Analise a tabela 01, e 
responda: Qual combustível foi 
consumido em maior quantidade? 
Por quê? 

 

Responder a uma 
questão de 

clarificação do tipo 
por que. 

 
Área: Clarificação 

elementar 
2. Qual o papel da água nesse 

experimento? 
 

2. Explique qual o papel da água 
no experimento? 

 Inferir hipóteses 
explicativas, dando 

significado 
 

Área: Inferência 
3. Qual combustível liberou uma maior 

quantidade de calor? Por quê? 
3. Escreva as suas possíveis 
conclusões acerca do 
experimento, em relação à 
produção de calor. 

 

De induzir e avaliar 
induções 

generalizando a 
tipificação dos 

dados 
 

Área: Inferência 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A primeira questão: “Analise a tabela 01, e responda: Qual combustível foi 

consumido em maior quantidade? Por quê?” foi classificada na área de clarificação 

elementar, na categoria de capacidade 3a, ou seja, está relacionada à capacidade de o 

aluno fazer e/ou responder as questões de desafio do tipo porquê. Sendo assim, o 

objetivo dessa pergunta é que o aluno pense o porquê teve a diferença entre o 

rendimento dos combustíveis. Espera-se que esse aluno, também comece a relacionar 
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essa diferença com o poder calorífico de cada combustível. No entanto, ao compararmos 

a questão da primeira versão, pode-se notar que a mudança realizada na questão foi em 

relação a fazer com que o aluno analise a tabela que preencheu ao responder a questão, 

e não somente responder com a sua concepção prévia. 

 Por sua vez, a segunda questão: “Explique qual o papel da água no 

experimento?”, pode ser considerada como sendo da área Inferência na categoria da 

capacidade 7b1c, ou seja, a capacidade de inferir hipóteses explicativas, dando 

significado ao papel da água no experimento.  

A terceira e última questão: “Escreva as suas possíveis conclusões acerca do 

experimento, em relação à produção de calor”, está relacionada com a área de 

Inferência, na categoria de capacidade 7a1, ou melhor, a inferir induzindo e/ou 

avaliando induções generalizando a tipificação dos dados obtidos no experimento, 

considerando a produção do calor gerada pelo combustível que foi queimado. 

 Após a socialização e discussão das respostas dos alunos referentes ao 

questionário pós-laboratório, dando continuidade a etapa 3 da aplicação da oficina é o 

momento em que os bolsistas fazem o trabalho de generalização dos conceitos teóricos 

relacionados à oficina, como a combustão e o calor específico da água e também 

discutem os aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

 Por fim, o terceiro momento pedagógico, a aplicação do conhecimento, onde os 

alunos utilizam os conhecimentos adquiridos, até então, para elucidar a questão 

problema inicial, compreende a etapa 4 da oficina, onde é aplicada a atividade dos mitos 

e verdades18, que é um quadro com algumas proposições relacionadas ao tema e aos 

tópicos que foram discutidos no transcorrer de toda a oficina, com os quais os alunos 

terão que decidir, com base no que foi aprendido, se são verdades ou mitos, e 

justificarem o  motivo da sua escolha por mito ou verdade. Ou seja, nesta atividade ao 

invés das questões iniciais da forma que foram feitas, são apresentadas as proposições 

que devem ser classificadas e justificadas como mitos19 ou verdades. Estas proposições 

estão apresentadas no quadro 9. 

 

 

18 Os mitos e verdades são proposições em que estão inseridas muitas das questões e concepções que os 
alunos apresentam sobre os combustíveis. Para a formulação dessas preposições, foram estudados artigos 
que discutiam as concepções prévias que os alunos têm sobre conceitos como combustão. Este tipo de 
atividade tem como objetivo investigar o desenvolvimento dos alunos ao fim da oficina. 
19 O significado para o termo Mito no contexto aqui discutido, refere-se como uma afirmação que não é 
exata, sobre o tema combustíveis.  
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Quadro 9: Quadro comparativo dos mitos e verdades. 
Oficina – 1º versão Oficina Reformulada 

Proposições Proposições Capacidades/Disposições 
de PC 

Carros movidos à álcool não poluem o 
meio ambiente, diferente de carros 
movidos a gasolina. 

A condição para que um material 
seja considerado um bom 
combustível, relaciona-se 
exclusivamente com a capacidade 
de liberar calor em quantidade 
economicamente aproveitável. 

Disposição dos alunos de 
tomarem uma posição, 
podendo modificá-la 
quando tiver alguma 
evidência ou razão 

diferente. 
 
 

A capacidade de indução 
ou avaliação de induções 
de forma a investigar e 
procurar evidências e 

contraevidências. 
 

Área: Inferência 
 
 

A capacidade de decidir 
uma ação, analisando o 

todo 
 

Área: Estratégias e 
táticas 

Ao queimarmos o álcool ou a gasolina, 
ocorrerá a liberação de energia. 

Substituir o petróleo por 
combustíveis renováveis vai 
reduzir a emissão de gases 
causadores do efeito estufa, sem 
causar impactos ambientais. 

Meu carro é Flex, logo eu vou 
abastecê-lo com gasolina ao invés de 
álcool, por que o consumo será menor. 

Em meu carro Flex, eu prefiro 
abastecer com etanol, porque ele 
é um combustível renovável, que 
não polui o meio ambiente. 

Em meu carro flex, eu prefiro abastecer 
com gasolina, pois é um combustível 
renovável. 

Meu carro é Flex, logo eu vou 
abastecê-lo com gasolina, pois 
mesmo o consumo sendo maior, 
há mais liberação de energia. 

Não existem desvantagens no uso de 
combustíveis renováveis porque são 
limpos e verdes. 

Ao queimarmos a mesma 
quantidade de etanol e gasolina, 
eles irão liberar diferentes 
quantidades de energia. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

É importante salientar que na primeira versão da oficina, os mitos e verdades 

ocorriam no começo da oficina e, ao final, eram novamente aplicados, cujo objetivo era 

de investigar se os alunos haviam compreendido os conceitos discutidos durante a 

oficina. Porém, como o tempo de uma oficina é muito curto (aproximadamente 2 horas 

e 30 minutos), os alunos achavam exaustivo e chato responder as mesmas perguntas ao 

fim, dessa forma, na reformulação optou-se por deixar somente o questionário inicial 

para investigar os conhecimentos prévios dos alunos. 

 À vista disso, é entregue aos alunos, de forma individual, o quadro dos mitos e 

verdades, em que estes respondem por escrito, se a proposição é uma verdade ou um 

mito, e a justificativa da sua resposta. Nesse momento, esperamos que o aluno consiga 

justificar a sua resposta usando como subsídio as discussões científicas, tais como poder 

calorífico e combustão, feitas pelos bolsistas durante a oficina. 

 Em relação às disposições inerentes aos mitos e verdades, um aluno poderá 

desenvolver a disposição 10 do quadro da Taxonomia de Ennis, ou seja, as respostas a 

atividade dos mitos e verdades podem promover a disposição de os alunos tomarem 

uma posição, podendo modificá-la quando houver alguma evidência ou razão diferente.  
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 Sobre as capacidades desenvolvidas com a atividade dos mitos e verdades, 

consideramos ser da área de inferência, cuja categoria de capacidades é a 7b2b, que 

corresponde à indução ou avaliação de induções, de forma a investigar e procurar 

evidências e contra evidências que justifiquem se a proposição trata-se de um mito ou 

verdade. Por fim, outra capacidade que podemos relacionar aos mitos e verdades, está 

relacionada a área de estratégias e táticas, na categoria de capacidade 11e, ou melhor, a 

capacidade de decidir uma ação, analisando o todo da proposição. 

 Ao final da oficina, é retomada, de forma oral, a seguinte questão problema para 

os alunos “A partir das discussões feitas nessa oficina, qual combustível você escolheria 

para utilizar em um carro flex? E por quê?”, com o propósito de investigarmos se 

aquelas concepções prévias que os alunos tinham no começo da oficina foram 

modificadas, e se ao fim da mesma, eles apresentam outros aspectos importantes na 

argumentação para a escolha do combustível, como por exemplo, os econômicos, 

ambientais e sociais. 

As questões em todas as etapas da oficina foram repensadas pela pesquisadora, 

de modo a contemplar alguma capacidade referente ao quadro de taxonomia de 

pensamento crítico de Ennis. Podemos dizer, que quando os bolsistas tiveram o contato 

com a oficina reformulada, eles demonstraram nas discussões, a percepção sobre a 

importância e a dificuldade em formular questões, no processo de planejamento, 

requerendo do professor muito esforço, conhecimento teórico e experiência, assim 

como, a necessidade de discutir e reformular seus planejamentos quantas vezes forem 

necessárias (VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2005). 

Ressaltamos também a importância dos bolsistas terem esse contato, bem como 

disporem da análise e apropriação desse planejamento da oficina, pois como a 

reformulação partiu de um quadro teórico concreto, esses tem a possibilidade de saber 

quais as capacidades determinadas para cada questão, e após a análise das respostas 

dadas pelos alunos as questão, eles vão saber quais as capacidades exigidas pela oficina 

que os alunos apresentaram (TENREIRO-VIEIRA, 2000). 

A aplicação da oficina temática de combustíveis começou no último semestre de 

2017, os questionários iniciais foram analisados à luz da análise de conteúdo segundo 

Bardin (1977) e, posteriormente foram criadas categorias que serão discutidas no tópico 

4.2 dessa pesquisa.  
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4.2. Análise dos questionários da oficina temática de combustíveis 
 

 Discutiremos aqui, os resultados alcançados com a análise dos questionários que 

foram discutidos e aplicados anteriormente aos alunos durante a oficina temática de 

combustíveis. O corpus de nossa pesquisa consiste na aplicação da oficina para oito 

diferentes grupos de alunos, totalizando 123 participantes. Cabe ressaltar, que 

caracterizamos as turmas como estando no mesmo nível de escolaridade, ou seja, todos 

como alunos do terceiro ano do EM, porém três destas oito turmas apresentavam 

diferentes níveis de escolaridades.  

Para análise dos dados, as respostas dos alunos participantes da oficina foram 

digitalizadas e agrupadas segundo cada questão20. Na primeira etapa da análise, foram 

analisadas se as respostas dos alunos do Ensino Médio aos questionários apresentavam 

as capacidades esperadas para cada questão. O objetivo primordial foi investigar 

elementos que possam responder a questão de pesquisa: Qual o potencial desta oficina 

temática de química para a promoção das capacidades do pensamento crítico. Dessa 

forma, ao fazermos essa primeira parte da análise de forma quantitativa, nos 

proporciona a investigação e avaliação da quantidade de respostas que apresentaram as 

capacidades de pensamento crítico esperadas. 

A segunda etapa da análise, cujo objetivo foi o de investigarmos e avaliarmos de 

qual forma os alunos estão compreendendo e incorporando o conhecimento científico 

discutido ao decorrer da oficina, ou seja, de que modo essas respostas estavam sendo 

dadas pelos alunos, pois segundo Vieira (2003) capacidades de pensamento crítico e 

conhecimento científico devem andar juntos, uma vez que ao declaramos que uma 

pessoa é cientificamente literato21, implica não só no uso que faz do seu conhecimento 

científico, mas principalmente do uso de suas capacidades de pensamento.  

Os dados foram analisados de acordo com a análise de conteúdo (AC), os grupos 

de respostas foram lidos de forma flutuante, até emergirem as unidades de significados, 

assim, as respostas que apresentaram semelhanças foram sendo agrupadas em grupos 

semânticos, onde apareceram as categorias emergentes.  

 

20 Para melhor visualização de como foram separadas as questões em quadros, apresentamos no apêndice 
IV, os quadros com as respostas dadas pelos alunos e digitalizadas pela pesquisadora, a primeira questão 
do questionário pré-laboratório. 
21  Um indivíduo cientificamente literato é aquele capaz de seguir debates científicos, assim como capaz 
de envolver-se nas questões tecnológicas, pensando tanto nele como indivíduo ou então em sua sociedade 
como um todo. 
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De forma a clarificarmos a nossa discussão e diminuir a repetição dos dados, 

pelo fato das respostas dos alunos na maioria das vezes mostrarem mais de uma unidade 

de significado, e por consequência algumas classificadas em mais de uma categoria, 

optou-se por não discutir as categorias individualmente, e sim de uma forma geral, pois 

o principal foco de nossa pesquisa está relacionado com a capacidade de pensamento 

crítico apresentada por esse aluno em sua resposta. Discutiremos cada questionário de 

forma separada, bem como cada questão que ele apresenta, iniciaremos a discussão dos 

resultados do questionário inicial (QI) (quadro 6). 

 

4.2.1. Análise das questões do questionário inicial (QI) 
 

O questionário inicial é aplicado aos alunos no início da oficina antes de 

começarem as discussões sobre a temática. Apresenta quatro questões, totalizando 

assim, 492 respostas que foram analisadas de acordo com as capacidades de pensamento 

crítico que definimos para cada questão (quadro 6). 

Para a classificação e análise das respostas do questionário inicial, primeiro 

transcrevemos as respostas de cada questão para tabelas específicas seguida da 

codificação de cada aluno participante. Na primeira coluna, indicamos se a resposta 

havia atingido a capacidade esperada, na segunda coluna foram anotadas as unidades de 

significado e na última coluna a indicação da categoria na qual estaria inserida. 

Sendo possível a realização das duas etapas da análise. Na primeira identificou-

se as respostas apresentaram ou não a capacidade esperada, conquanto na segunda 

etapa, foi realizada a análise de conteúdo, segundo os pressupostos de Bardin (1977) 

para as respostas que, apresentaram a capacidade esperada para cada questão. 

 

4.2.1.a.  Análise da primeira questão do questionário inicial (1a) 
 

A primeira questão, “O que vocês entendem por combustíveis?” tinha como foco 

principal, promover a capacidade de definir e avaliar os termos, utilizando para isso 

uma estratégia de definição do ato de relatar o significado que o termo combustível tem 

para os alunos. 

Ao analisar as respostas dos alunos, das 123 respostas, obtivemos o resultado 

satisfatório de 117 que estavam de acordo com a capacidade esperada, que era a de 



74 
 

relatar o significado do termo combustível, desse modo, somente 6 respostas não 

apresentaram essa capacidade. Cabe ressaltar que, neste primeiro questionário, o aluno 

respondeu com o seu conhecimento prévio, sem a influência das intervenções da 

oficina. No quadro 10 há alguns exemplos de respostas que apresentaram a capacidade 

esperada. 

 

Quadro 10. Exemplos de respostas a questão1a que apresentaram a capacidade esperada 

Aluno Resposta 

A3 É uma substância que realiza combustão libera calor durante um processo exotérmico, 

atuando como energia. 

C4 Uma substância que fazem automóveis se locomover 

E1 Combustível é todo composto que é derivado do petróleo 

H16 Substância que tem propensão a sofrer de combustão ao fornecimento de calor e presença de 

comburente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Por meio dos exemplos apresentados no quadro 10, podemos constatar que 

mesmo apresentando definições do senso comum, os alunos conseguir relatar o 

significado que o termo combustíveis tem para eles. Dessa maneira, para maior clareza 

da categorização das questões, as respostas que foram classificadas como não 

apresentaram a capacidade esperada estão dispostas no quadro 11. 

 

Quadro 11: Respostas a questão 1a que não apresentaram a capacidade esperada. 

Aluno Resposta 

B14 Abastece o carro, inflamável, o etanol também tem pessoas que usam para fazer sabão em 

casa. 

C7 Energia. 

F2 Combustíveis utilizados para fazer manutenção, transporte e movimento de máquinas e 

utensílios motores. 

G3 Para abastecer carro. 

G6 São inflamáveis utilizados em22 

H3 Reação que para acontecer necessita da presença de O2, após ocorrer é liberado CO + H2O 

dentre outros gases. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

22 O aluno não finalizou a resposta. 
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Na resposta de H323 “Reação que para acontecer necessita da presença de O2, 

após ocorrer é liberado CO + H2O dentre outros gases”, consideramos que o aluno 

não expressou a capacidade esperada, uma vez que explicou o que seria uma reação de 

combustão e não o que entendia por combustível. Assim como, a resposta de G3 “Para 

abastecer carro”, na qual o aluno citou somente o uso do combustível e não a sua 

concepção do mesmo.  

Ao avaliarmos a porcentagem de promoção da capacidade de relatar o 

significado de combustíveis, chegamos ao valor de 95,12% de respostas que indicaram 

nos alunos essa capacidade, e, 4,88% de respostas que julgamos não ter atingido o 

objetivo. No entanto, consideramos importante investigar de que forma essas respostas 

que apresentaram a capacidade esperada foram dadas, para isso, realizamos a AC. 

Com a análise dos dados, por meio da análise de conteúdo nos permitiu 

investigar o teor das respostas dos alunos, visto que fizemos a unitarização das 

respostas, a separação dessas em grupos semânticos, e, a partir disso, emergiram as 

quatro categorias apresentadas no quadro 12, sendo estas: “Liberam/geram Energia”, 

“Combustão”, “Movimentam os automóveis”, “Reação”. 

 

Quadro 12: Categorização dos dados da análise referente à 1a. 
Categoria Indicadores 

 

Liberam/geram Energia 

“Combustível, é capacidade de transformar matérias primas em 

movimento e geração de energia.” 

 

Combustão 

“Substância que tem propensão a sofrer de combustão ao 

fornecimento de calor e presença de comburente”. 

Movimentam os automóveis “Substâncias que ajudam os automóveis a se locomover” 

 

Reação 

“Substâncias que possuem C e OH, sofrem combustão, liberam 

calor e são processos exotérmicos.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A primeira categoria “Liberam/geram energia”, foi a que apareceu com maior 

intensidade, um total de 61 vezes, revelando que a maioria dos alunos entende os 

combustíveis como uma fonte que gera ou libera energia para o meio. Grande parte das 

respostas para essa questão demonstra que os alunos limitaram-se somente a escrever 

 

23 Foram utilizadas codificações para identificarmos as respostas dos alunos, cujo objetivo foi o de 
preservar a identidade destes. Desta forma, foram usadas codificações de acordo com a turma a que este 
pertence, neste caso H3 significa o aluno 3 de um determinado colégio participante que denominamos de 
H. 
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uma definição breve para o termo, como podemos analisar na resposta do aluno B7, 

“Algo que é consumido para gerar energia”, ou então, na resposta de D1, “Um 

elemento capaz de fornecer energia a uma máquina ou sistema”. Esse tipo de resposta, 

pode ser um indicador da falta de conhecimento científico mais elaborado para construir 

os argumentos. Assim como pode ser observado um erro conceitual na resposta de D1, 

quando diz como sendo “um elemento”, assim há a necessidade de o professor se 

atentar a esse tipo de erro, para que no decorrer da oficina este aluno transforme esse 

conhecimento errôneo. 

A segunda categoria, “combustão”, também apresentou um grau de incidência 

bem alto, no qual a palavra combustão apareceu 35 vezes. Ao analisarmos as respostas 

dadas pelos alunos, é possível afirmar que a maioria dos alunos utilizou a combustão 

como modo de definir o que entendiam por combustíveis, como na resposta de QM13 

“Uma substância que ao sofrer combustão libera energia”. 

 Nesse cenário, também encontramos nas respostas definições que revelam erros 

conceituais a respeito do conceito de combustíveis como, por exemplo, na resposta de 

QN13, “Produtos que causam combustão, capazes de gerar energia, seja ela mecânica 

ou elétrica”. O aluno demonstra entender que por si só o combustível irá entrar em 

combustão e fornecerá energia elétrica ou mecânica, não referindo-se à energia térmica. 

Ou então, podemos interpretar que ao falar o termo “produtos”, o aluno pode estar 

relacionando com os produtos de uma reação. Isso nos indica que a oficina poderá 

contribuir para que o aluno consiga atribuir significados diferentes ao conceito. 

 Na categoria “movimentam os automóveis”, é profícuo analisarmos a evidência 

de que a maioria dos alunos, ao discutir sobre combustíveis, remete-se somente ao seu 

uso para movimento dos automóveis como na resposta de P4, “Os combustíveis são 

destinados ao uso do carro para movimentação, a utilização na lareira ou para atear 

fogo”. Essa concepção ficará ainda mais evidente quando discutirmos a segunda 

questão do QI, onde é pedido para que dêem exemplos de combustíveis. 

 Com relação às respostas que deram origem a essa categoria, cuja sua incidência 

foi em 11, possui uma grande importância, já que expressa a capacidade de alguns 

alunos em definir combustíveis por meio do seu processo de transformação química, 

como na resposta de C3, “É considerado combustível aquele que na presença de um 

comburente, geralmente O2 sofre combustão (queima), mantendo a queima até que o 

combustível ou comburente acabe [...]”. Ressaltamos que essa capacidade de definir os 

combustíveis por meio do seu processo de combustão, não era esperado por nós, e nos 
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evidencia que este aluno já detêm conhecimento científico acerca de um dos conceitos 

científicos que são abordados na oficina, o de combustão. 

 Como já discutimos, a capacidade associada à questão é a pertencente a área de 

clarificação elaborada, sendo categorizada como sendo a capacidade que exige do aluno 

a compreensão dos conhecimentos científicos envolvidos para ser capaz de definir os 

termos. Portanto, uma capacidade que demonstra bem o ensino do pensamento crítico 

na perspectiva de infusão, ou seja, o fato de as capacidades serem essenciais no 

processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos, como argumentam 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2000), pois para conseguir usar as capacidades, o aluno tem 

que ter o domínio dos assuntos científicos, mesmo que de forma distorcida. 

 Na análise da primeira questão, é possível perceber que os alunos conseguem 

definir, principalmente, utilizando conhecimentos de senso comum ou conhecimentos 

científicos distorcidos ao longo do processo de formação, como por exemplo, quando o 

aluno A15 relaciona o combustível somente como sendo uma substância que 

movimenta os automóveis, como podemos observar: “Substâncias que ajudam os 

automóveis a se locomover”, demonstrando uma clara necessidade de apropriação 

adequada do conceito de combustível do ponto de vista científico. 

 Com isso, podemos separar algumas respostas como mais completas, no sentido 

de sinalizar que os alunos, ao responderem, tiveram uma maior capacidade de conseguir 

explicar o que entendiam por combustíveis, tendo como exemplo, a resposta de A14 

“Uma substância que sofre combustão para liberar energia necessária para um 

automóvel andar, por exemplo.” Mostra-nos que esse aluno, além de explicar o que 

entende por combustível, ainda consegue exemplificar de que forma ele é utilizado. 

Dizemos, que isso acontece pelo fato de as capacidades apresentadas da tabela de 

Taxonomia de Ennis são apresentadas em diferentes áreas, sendo essas áreas divididas 

em categorias que compreendem as capacidades que se relacionam (TERNREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2000). Ou seja, podemos dizer que a resposta de um aluno, pode 

apresentar mais de uma capacidade, por essas serem semelhantes e/ou complementares 

entre si. 

 O olhar qualitativo permite mostrar que nas respostas, os alunos apresentam 

outras capacidades de pensamento crítico, além das que eram o objetivo da pesquisa. 

Que vem ao encontro com a discussão de Tenreiro-Vieira e Vieira (2000, p.45-46). 
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Os testes de resposta não estruturada, especialmente os testes de ensaio, os 

quais assentam na elaboração do sujeito de um ensaio argumentativo, permitem 

verificar se os alunos conseguem coordenar várias capacidades de pensamento 

crítico quando trabalham sobre um problema complexo.  

 
 Podemos dizer, então, que a análise dos dados de forma qualitativa permite-nos 

verificar de qual modo essas capacidades aparecerem nas respostas dos alunos, assim 

como o uso de outras capacidades. Para que seja possível ter subsídios para, na análise 

das questões apresentadas ao final da oficina, investigarmos se houve uma maior 

promoção das capacidades de pensamento destes alunos, ou se estes continuaram 

somente com as capacidades e conhecimentos científicos que já detinham.  

 

4.2.1.b. Análise da segunda questão do questionário inicial (2a) 
 

 A segunda questão “Dê exemplos de combustíveis que vocês conhecem”, cujo 

objetivo era identificar a capacidade que o aluno tem de responder a uma questão de 

desafio e ser capaz de exemplificar o tipo de combustíveis que ele conhece. Ao total, 

foram 123 respostas obtidas para a questão.  

 Como trata-se de uma questão onde as repostas são bem objetivas, ou seja, sem 

explicações ou justificativas, não foi possível identificar categorias. O gráfico 01 

apresenta o grau de incidência dos exemplos de combustíveis citados pelos alunos. 

 
 
Gráfico 01. Incidência dos combustíveis citados em 2a. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 Haja vista, apenas um aluno não respondeu à questão. Dessa maneira, o 

resultado revela que a grande maioria foi capaz de fornecer exemplos de combustíveis 

compatíveis com o seu uso. As respostas foram descritivas como nos exemplos de B11 

“Gasolina, etanol, querosene, gás natural, biodiesel, diesel, hidrogênio24” e H16 

“Gasolina, etanol, diesel, biocombustíveis, gás hidrogênio, carvão e querosene”. Com 

isso, ao avaliarmos o potencial dessa questão em promover a capacidade pensamento 

crítico, tivemos o resultado de 99,2% das respostas que atingiram o objetivo. 

 No gráfico 01, distribuímos as respostas em 7 grupos semânticos, sendo a 

gasolina e o etanol os que tiveram maior incidência nas respostas, 99,2% e 98,4% 

respectivamente. O diesel foi um combustível que também esteve presente em grande 

parte das respostas, 65,6% das respostas. É válido ressaltar, que os alunos demostraram 

conhecer uma gama grande de combustíveis, desde os mais utilizados, até o hidrogênio, 

pouco presente na mídia. Também foram citados outros combustíveis pelos alunos, no 

entanto, optou-se por não detalhá-los no gráfico por conta do seu pequeno grau de 

incidência25. 

 Apesar de “alimentos” apresentar somente as respostas de dois alunos, 

mantivemos a mesma no gráfico, pois no contexto da oficina é o único indicador de 

lembrança relacionada à outra fonte de combustível, especificamente os alimentos. 

Enquanto a grande maioria somente refere-se a combustíveis como aqueles que 

relacionam-se aos automóveis, esquecendo que o alimento também é uma fonte de 

energia. 

 A segunda pergunta do questionário, apesar de parecer muito simples e pontual, 

é relevante para que os alunos apresentem a capacidade de saber exemplificar um termo 

que eles conhecem, ou seja, eles teriam que ter a capacidade de pensar em exemplos de 

combustíveis que na resposta anterior eles haviam definido, sendo essa capacidade de 

clarificação elementar (ENNIS, 1987) 

 Identificamos assim, por intermédio dos resultados, que os alunos chegam à 

oficina com a capacidade de dar exemplos a respeito de diferentes combustíveis, 

indicando que, ao longo do processo de aprendizagem, tanto na escola como em outras 
 

24 Hidrogênio apesar de aparecer na resposta dos alunos B11 e H16, não aparecerem em mais nenhuma 
outra resposta, tendo um grau de incidência baixo. Desta forma, este não foi apresentado no gráfico 2. 
25 Para a construção do gráfico foram considerados somente os exemplos que tiveram um grau de 
incidência maior do que dez vezes, com exceção dos alimentos, que entendemos como sendo importante 
para a discussão do trabalho. 
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fontes de conhecimento, desenvolveram esses conhecimentos a respeito do tema. Sendo 

assim, investigar esse conhecimento que o aluno já tem, é importante para as discussões 

que são realizadas ao decorrer da oficina, de modo que o bolsista consiga que ao final 

da oficina o aluno utilize esse conhecimento para construir um novo (VIEIRA, 2003). 

 

4.2.1.c.  Análise da terceira questão do questionário inicial (3a) 
 

 A questão, “Dentre os combustíveis que vocês elencaram, quais podem ser 

utilizados nos carros? Explique quais são as principais características dos 

combustíveis destinados a este uso.” teve como objetivo identificar a capacidade de 

conseguir explicar as características dos combustíveis que são utilizados nos 

automóveis.  

 A análise das respostas mostra que os alunos apresentaram a capacidade de 

pensamento esperada, uma vez que 91 alunos respondem. Apesar disso, um número 

significativo de alunos (32) deixou em branco, ou responderam somente quais os 

combustíveis que podiam ser usados nos carros, porém não sendo capazes de indicar as 

principais características do combustível. 

Por outro lado, emergiram quatro categorias da análise das respostas dessa 

questão e, estas foram classificadas no sentido de compreender o que os alunos 

entendem por características de um determinado combustível, sendo estas: 

“Combustão/queima”, “Origem”, “Inflamável” e “Poluente”. No quadro 13, há alguns 

dos indicadores de significado para cada uma das categorias. 

 

Quadro 13: Categorização dos dados da análise de 3a 
Categoria Indicadores 

 

Combustão/ queima 

“Gasolina, diesel, álcool. Geralmente são de fácil combustão, tem uma 

facilidade de ceder energia, de queima, etc.” 

 

Origem 

“Gasolina, álcool e diesel. Gasolina é retirada do petróleo e o álcool da 

cana de açúcar.” 

 

Inflamável 

“Gasolina, álcool e diesel. Cheiro forte, inflamáveis, contém carbono 

na cadeia.” 

 

Poluente 

“Todos, etanol, diesel e gasolina. São extraídos da natureza (gasolina). 

Poluem o ar. Queimam com facilidade, são voláteis.” 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os resultados indicam que no início da oficina, os alunos ainda não apresentam a 

capacidade de explicar as características específicas de um combustível e, isso pode ser 

explicado, pelo fato de não terem desenvolvido a capacidade crítica de explicar, ou 

porque não compreendem os conceitos, pois é um exemplo no qual o conhecimento 

específico e capacidade de pensamento crítico estão intrinsecamente conectados. Vindo 

ao encontro do que Canal (2014) discute acerca da importância do ensino do 

pensamento crítico, também, desenvolver concepções do conhecimento dos alunos e 

não somente promover os processos cognitivos dos alunos, ou seja, para que o aluno 

consiga desenvolver a capacidade de pensar criticamente, ele tem que conceber também 

a natureza do conhecimento.  

A primeira categoria “Combustão/queima” foi a que teve um maior percentual, 

revelando respostas que relacionam a capacidade de queimar e gerar energia como 

essencial para ser utilizado como combustível nos carros 23,9%. 

 Em algumas respostas foram identificadas a capacidade que objetivava a 

questão, ou seja, de os alunos começarem a pensar nas características dos combustíveis 

trabalhados no experimento da oficina, como na resposta de H3, “Pode ser utilizado em 

automóveis gasolina, etanol, eletricidade, gás e diesel. Porém diesel, gasolina e etanol 

são mais utilizados devido ao alto poder de combustão dele.” Assim como, na resposta 

de H5, “Etanol e gasolina. O alto potencial de queima (combustão) e a presença de 

carbono e hidrogênio em sua fórmula”. Quando H5 aponta sobre a presença de carbono 

e hidrogênio, revela o seu conhecimento prévio sobre a constituição dos combustíveis. 

 A segunda categoria emergente foi “Origem”, onde em 15 respostas, os alunos 

apontaram como característica dos combustíveis, destacando a origem fóssil e os 

combustíveis renováveis. Essa categoria totalizou 16,48% das respostas que indicaram a 

capacidade que objetivava a questão. 

 Igualmente a categoria anterior, essas respostas atingiram um dos objetivos que 

era eles começarem a pensar na fonte de obtenção desses combustíveis, como podemos 

observar na resposta de A3, “Todos elencados. Eles são derivados do petróleo, 

líquidos, alguns da cana de açúcar”. Algumas respostas nos sinalizam a importância de 

discutir esse aspecto com os alunos, pois as respostas revelam a dificuldade ao 

relacionar qual a real origem e fonte de obtenção desse combustível, como podemos 

observar na resposta de D1, “Etanol, gasolina, diesel. São combustíveis derivados de 

fósseis” ou G2 “Álcool, gasolina, diesel. Derivados do petróleo”. Indicando um erro 

conceitual por parte do aluno ao afirmar que o etanol também é derivado do petróleo, 
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confirmando assim a importância da discussão de que o etanol não é derivado do 

petróleo, e, que existem outros combustíveis que vêm de fontes renováveis também. A 

importância de identificarmos esses erros conceituais dos alunos, vem de encontro com 

que Vieira (2003) discute em relação a importância do planejamento do professor, 

valorizar e explorar os erros dos alunos, assim como identificar as suas concepções 

alternativa, motivando e estimulando o interesse e o envolvimento dos alunos quanto 

aquele conceito. 

 As categorias “Inflamável” e “Poluente” serão apresentadas juntas, por terem 

aparecido em respostas semelhantes. A primeira teve uma incidência de 14,3% e a 

segunda 12,1%, esperávamos um maior grau de incidência desses dois termos, visto que 

ambos se configuravam como características que consideramos importantes. 

  

4.2.1.d. Análise da quarta questão do questionário inicial (4a) 
  

 A análise dos dados da questão “O que significa dizer que um carro é flex” cujo 

objetivo era de identificar a capacidade de os alunos responderem a uma questão de 

desafio ao conseguir dar o significado ao termo carro flex. Os resultados obtidos foram 

de 109 respostas que apresentaram a capacidade de conseguir explicar o que entendem 

por carro flex. Ao avaliarmos em termos de porcentagem, obtivemos o valor de 88,6% 

de respostas que tiveram a capacidade de conseguir explicar o que entendem por carro 

flex, e 11,4% de respostas que julgamos não terem atingido o objetivo da questão. 

 A maioria das respostas dadas a essa questão, demonstra que os alunos 

entendiam o carro flex como sendo aquele em que podem ser utilizados dois 

combustíveis e, a maioria também citou que, esses combustíveis seriam o etanol e a 

gasolina, dessa forma entendemos que não há a necessidade de categorizarmos as 

respostas, visto que emergiria uma categoria principal que seria em relação aos dois 

combustíveis.  

 No entanto, consideramos que há algumas respostas importantes de serem 

discutidas, como exemplo, a resposta do aluno A14, “Um carro é flex quando tanto faz 

o combustível (álcool ou gasolina) ele vai funcionar dos dois modos, o motor creio que 

seja programado para receber tanto um quanto o outro.” O aluno, além explicar como 

o carro funcionaria com os dois diferentes combustíveis, teve a capacidade de tentar 

explicar o porquê, ou seja, de acordo com a taxonomia de Ennis (Anexo I), seria uma 
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capacidade de clarificação elaborada do tipo de relatar o significado, que era o objetivo 

da questão e, além disso, o aluno teve a capacidade elementar de dar exemplos.  

 Em relação as 14 respostas que não atenderam a capacidade esperada, 

compreendem também as respostas deixadas em branco pelos alunos e também aquelas 

em que os alunos somente colocaram os nomes dos combustíveis, como exemplo, na 

resposta de G4 “álcool e gasolina”. 

 Também é importante refletirmos sobre os motivos de alguns alunos não 

responderam a questão, uma das razões pode estar relacionada à resposta do aluno B4, 

“Não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar.”, isto é, alguns desses alunos podem não 

ter conseguido responder a questão por não ter um conhecimento prévio sobre esse 

assunto, o que mostra a importância de o professor estar atento na hora da aplicação e 

tirar esse tipo de dúvida e as demais que surgirem dos alunos, na hora da discussão das 

respostas. Também indica-nos que, mesmo a questão estando bem planejada e seguindo 

os pressupostos do pensamento crítico, a capacidade não será promovida se o aluno não 

tiver o conhecimento científico (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000; CANAL, 2014). 

 

4.2.1.e.  Síntese dos resultados do questionário inicial 
  

 No gráfico 2, são apresentados os resultados alcançados em relação as 

capacidades de cada questão referentes ao primeiro questionário. 

 

Gráfico 02: Resultados em relação à promoção da capacidade de PC em cada questão do 
QI. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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É válido ressaltarmos novamente que, um dos principais objetivos para a aplicação 

do QI foi o de identificar quais as concepções dos alunos acerca do tema combustíveis 

que seria trabalhado no decorrer da oficina, pois segundo Tenreiro-Vieira e Vieira 

(2000, p.40), “O ensino do pensamento crítico requer não só o uso de capacidades de 

pensamento crítico, mas também conhecimentos e compreensão dos conteúdos em 

consideração” Ou seja, não basta que o aluno tenha a capacidade de exemplificar, 

definir conceitos, ou tomar decisões, se este não conhece o assunto em discussão. Nesse 

sentido, foi importante saber qual o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática 

combustíveis para podermos trabalhar e saber como avaliar as suas respostas. 

Em tese, retomando a discussão do início desse tópico e após a análise qualitativa 

das respostas, é importante frisarmos que essa investigação é resultado de uma proposta 

de oficina temática que foi reformulada de forma orientada a promover as capacidades 

de pensamento crítico, o que reforça a importância de corrigirmos os erros que 

apontaremos em nossas discussões e aplicá-la novamente com o objetivo de validar esse 

material didático para que outros professores possam utilizá-lo em suas práticas. Por 

isso, vêm ao encontro do que Vieira (2000) discute em sua tese de doutorado acerca da 

importância de mais estudos sobre a produção e validação dos materiais curriculares que 

orientam tanto o pensamento crítico quanto o ensino CTSA, assim como a importância 

de repetição e validação dos materiais em outros momentos e com diferentes 

participantes, para que assim gradativamente essa oficina possa ter uma interpretação e 

aporte teórico mais seguro. 

 

4.2.2. Análise das respostas ao questionário pré-laboratório 

 

 O questionário pré-laboratório é entregue aos alunos após a discussão do 

questionário inicial, e da questão problema da oficina: “Etanol ou Gasolina? Qual o 

melhor combustível para abastecer um carro flex?”. O questionário pré-laboratório, 

como o próprio nome já diz, é entregue aos alunos antes desses realizarem o 

experimento da queima dos combustíveis. As perguntas que compõem o questionário 

são respondidas por escrito pelos alunos, que posteriormente a socializam com os 

demais colegas. 

O questionário é composto por duas questões, a primeira questão é: “O uso dos 

dois combustíveis (etanol e gasolina) pode causar poluição no meio ambiente? Que tipo 
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de poluição eles causam e de que forma isso ocorre?”. A segunda é: “Em relação ao 

consumo de combustíveis pode se afirmar que o gasto do etanol e da gasolina vai ser 

igual? Justifique.” Apresentaremos nos próximos tópicos a análise referente às 

respostas dadas pelos alunos as duas questões.  

 

4.2.2.a. Análise da primeira questão do questionário pré-laboratório (1b) 
 

 A questão “O uso dos dois combustíveis (etanol e gasolina) pode causar 

poluição no meio ambiente? Que tipo de poluição eles causam e de que forma isso 

ocorre?” tinha como objetivo promover e/ou identificar a capacidade do aluno de 

identificar ou formular critérios para ajuizar possíveis respostas sobre, se há algum tipo 

de poluição e de qual forma essa poluição ocorre. 

 Ao analisar as 123 respostas dos alunos a essa questão, obtivemos um resultado 

satisfatório de 100 respostas que apresentaram a capacidade esperada e 23 não. Sendo 

assim, para maior clareza acerca da classificação das questões, no quadro 14 são 

apresentados alguns exemplos de respostas dos alunos que demonstraram as 

capacidades esperadas. 

 

Quadro 14: Exemplos de respostas a 1b que apresentaram a capacidade esperada 

Aluno Resposta 

A11 Ambos os combustíveis causam a poluição do ambiente. Eles poluem pela forma de chuva 

ácida (H20 + CO2) e formando uma “cortina” de CO2 na atmosfera causando as chamadas 

ilhas de calor. Essa poluição se dá principalmente pela liberação de CO2 após a queima. 

C6 Sim, eles causam poluição a atmosfera e meio ambiente em forma que isso ocorre é através 

da queima dos gases. 

C10 Sim. Libera CO2, Sonora. 

D2 Sim, poluição do ar. Quando o combustível é consumido é liberado gases que podem 

prejudicar o meio ambiente. 

G11 Sim, os dois combustíveis podem causar poluição no meio ambiente, eles poluem o ar por 

meio da combustão que ocorre no carro por meio da liberação de CO2. 

H5 Sim. Podem contribuir com a chuva ácida, o aquecimento global. Ocorre de forma na 

liberação do CO2 no ambiente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 As respostas apresentadas no quadro 15 indicam que os alunos apresentam 

uma capacidade de explicar mais detalhadamente o que entendem por poluição e os 
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motivos dela ocorrer. Demonstram uma boa compreensão acerca dos combustíveis, 

como exemplo, na resposta do aluno A11 “Ambos os combustíveis causam a poluição 

do ambiente. Eles poluem pela forma de chuva ácida (H20 + CO2) e formando uma 

“cortina” de CO2 na atmosfera causando as chamadas ilhas de calor. Essa poluição se 

dá principalmente pela liberação de CO2 após a queima”. Da mesma forma, que 

também podemos verificar que alguns alunos apresentam uma resposta mais breve, mas 

que também demonstram as capacidades esperadas, como na resposta de C10 “Sim. 

Libera CO2, Sonora26”. 

Em relação as respostas que não apresentaram a capacidade esperada, o critério 

utilizado foi o aluno deixar de responder algum ponto da questão, tendo como exemplo, 

quando não respondem o tipo de poluição que causa, e somente que causa poluição e a 

maneira que ocorre. Alguns exemplos de respostas que não apresentaram a capacidade 

esperada, seguem no quadro seguinte. 

 

Quadro 15: Exemplos de respostas à 1b que não apresentaram a capacidade esperada. 
Aluno Resposta 

A1 Causam poluição reconhecido como gás carbônico. 

A15 Sim, poluição do ar. 

B6 Sim, através da liberação de CO2 da decorrência da queima do combustível. 

C4 Sim, por causa da queima do gás, e os preços são diferentes. 

D6 Sim, a fumaça que sai dos escapes. 

E6 Sim, CO2, CO, C, derivados de S e N (óxidos). 

F6 Sim, se utilizados em excesso ou de forma incorreta. 

G5 Sim, é poluente libera um gás CO2. 

G9 Sim, é poluente e libera CO2. 

H4 Sim, liberação de CO2 na queima do combustível. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Para essa questão, era esperado que em suas respostas os alunos apresentassem a 

capacidade de identificar se os combustíveis causariam poluição, quais seriam os tipos e 

como, e de acordo com as respostas constatamos que a maioria dos alunos não 

apresentou a capacidade de exemplificar que tipo de poluição causaria, como na 

resposta do aluno B6“Sim, através da liberação de CO2  da decorrência da queima do 

 

26 Mesmo a poluição sonora estando fora do contexto dos combustíveis, podemos inferir que o aluno 
possa ter associado com a poluição sonora dos carros no trânsito. Desta forma foi classificada como 
atingiu a capacidade pois este apresentou a capacidade de ajuizar qual a poluição poderia ser causada. 
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combustível”,e, na resposta de G9 “Sim, é poluente e líbera CO2”. Devemos recordar 

que ao responder a esse questionário, o aluno ainda está usando o seu conhecimento 

prévio sobre o assunto, ou seja, ainda não entrou em contato com os conceitos 

discutidos na oficina temática de combustíveis. 

 Outro ponto, é sobre o aumento de respostas que não apresentaram as 

capacidades esperadas, pois exigia uma maior mobilização do conhecimento. Decisões 

que exigem o conhecimento científico e a capacidade de mobilizar tais conhecimentos, 

como a resposta de A15 “Sim, poluição do ar.”, o aluno somente apresenta a 

capacidade de classificar o tipo de poluição que ocorre, e não consegue fornecer em sua 

resposta exemplos de como essa poluição ocorre. 

 Consequentemente, ao avaliarmos a porcentagem de promoção da capacidade de 

identificar ou formular critérios para organizar possíveis respostas acerca de qual o tipo 

de poluição que os combustíveis causam e como isso acontece, chegamos ao valor de 

81,3% de respostas que indicaram nos alunos essa capacidade, ao responderem a 

questão, e 18,7% de respostas que não apresentaram essa capacidade e os objetivos 

esperados para a questão. Não obstante, consideramos importante investigar qual o 

conteúdo dessas respostas. Assim, realizamos a AC, nas 100 respostas avaliadas como 

as que apresentaram a capacidade.  

 A tabela com as respostas a essa questão, assim como as unidades de significado 

sinalizadas, e as categorias emergentes dessa análise, podem ser encontradas no 

apêndice IV. Dessa forma, da análise realizada, emergiram três categorias, sendo elas 

“Combustão”, “Gases poluentes do ar” e “Consequências da poluição”. No quadro 16, 

apresentamos alguns dos indicadores de significado de cada uma das categorias. 

 

Quadro 16: Categorização dos dados da análise de 1b. 
Categoria Indicadores 

 

Combustão 

“Sim, ambos poluem. Eles liberam substâncias tóxicas para pessoas e 

meio ambiente quando reagem para proporcionar a combustão.” 

 

Gases poluentes do ar  

“Sim. Poluem o meio ambiente, pois em sua liberação pelo 

escapamento dos carros emitem gases.” 

 

Consequências da poluição 

“Sim, toda combustão causa poluição ao meio ambiente. Na natureza, 

no ar, na atmosfera (Chuva ácida) CO em CO2 (efeito estufa).” 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 É importante destacar que a maioria das respostas dos alunos, apresenta mais de 

uma unidade de significado, e algumas acabaram sendo classificadas em mais de uma 

categoria, pois consideramos que por serem questões abertas, essas acabam 

complementando-se. Como pode ser evidenciado na resposta do aluno A3 “Sim, ambos 

poluem. Eles liberam substâncias tóxicas para pessoas e meio ambiente quando reagem 

para proporcionar a combustão.”, que foi classificada na categoria de combustão, pois 

esse acabou afirmando que ocorre a poluição ao acontecer a queima (ao entrar em 

combustão), e também ao falar das substâncias tóxicas liberadas por essa queima, que 

também pode entrar na categoria de gases poluentes do ar. 

De modo geral, há alguns sinalizadores importantes a serem discutidos como na 

resposta de B4 “Sim! Poluição do ar. Acontece devido ao pretume da fumaça que sai do 

escapamento”, em que podemos constatar que esse aluno teve a capacidade de 

identificar que há poluição, qual o seu tipo e como acontece, mas podemos também 

verificar o uso do seu senso comum ao empregar termos como “pretume”, indicando 

que o aluno B4 pode não conhecer o significado científico da fuligem. A combustão 

incompleta é discutida com os alunos após o experimento, logo, se ao fim nos mitos e 

verdades os alunos começarem a substituir esses termos pelos conceitos científicos, será 

um indicador de que ele construiu um novo significado para a fumaça preta, com 

argumentação científica. 

Tal possibilidade, vêm ao encontro do que Gonçalves e Vieira (2015) afirmam, 

ou seja, quando se desenvolve o pensamento crítico, o indivíduo não está apenas 

retendo conhecimentos, e sim, aprendendo como utilizá-los de uma forma mais 

aprofundada e científica. No caso do aluno B4, ele pode saber o que realmente é essa 

fumaça, e como ela vai prejudicar o meio ambiente. 

Outro ponto importante a ser discutido, é com relação a algumas respostas nas 

quais os alunos apresentaram a capacidade de exemplificar de que forma acontece a 

combustão, como exemplo, a resposta do aluno B11 “Sim, liberação de gás carbônico, 

em meio a combustão ocorrendo a liberação de H2O e CO2 gerando energia mecânica, 

gases tóxicos e metais pesados.“Podemos inferir que essa resposta indica uma boa 

formação e preparação deste aluno, uma vez que segundo Vieira (2003), é comum o 

aluno apresentar dificuldades ao ser confrontado com conceitos científicos que 

requerem o raciocínio lógico com as questões do cotidiano, que podem ser classificadas 

como as interações sociais e pelo próprio consenso, ou melhor, o aluno apresentou a 

capacidade de justificar a sua resposta, utilizando o conhecimento científico. 
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4.2.2.b. Análise da segunda questão do questionário pré-laboratório (2b) 
 

 A questão “Em relação ao consumo de combustíveis, pode se afirmar que o 

gasto do etanol e da gasolina vai ser igual? Justifique”. Têm como objetivo promover a 

capacidade de responder a um desafio ao conseguir dar significado sobre a questão de o 

gasto do etanol e da gasolina serem ou não iguais, e conseguir justificar a sua resposta. 

 Ao analisar as 123 respostas dos alunos a essa questão, obtivemos o resultado 

satisfatório de 117 respostas que apresentaram a capacidade esperada. Sendo que todas 

estas respostas indicaram que o gasto dos combustíveis não será o mesmo, e, para 

justificar os alunos utilizaram diferentes critérios, como o rendimento, queima do 

combustível, poder calorífico, entre outros. Podemos inferir, que mesmo sem ter 

discutido os conceitos científicos, este já detêm o conhecimento de senso comum de que 

a queima destes combustíveis não será igual. Para maior clareza, no quadro 17 são 

apresentados alguns exemplos de respostas dos alunos a essa questão. 

 

Quadro 17: Exemplos de respostas a 2b que apresentaram a capacidade esperada 

Aluno Resposta 

A4 O consumo vai ser diferente, pois são substâncias diferentes. Por exemplo, 1 mol de gasolina 

produz mais energia que um mol de etanol. 

A6 Não, pois o rendimento de cada um é diferente. 

B10 Não. Devido a sua capacidade de explosão o álcool fica atrás em uso necessário para 

combustível em relação a gasolina. 

G2 Não, na prática a gasolina é mais econômica em Km do que o álcool. 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Os exemplos apresentados no quadro 17 mostram que existem diferenças entre 

as respostas dos alunos, assim como, percebemos o uso do senso comum, como na 

resposta de G2 “Não, na prática a gasolina é mais econômica em km do que o álcool” 

no qual  o aluno justifica a sua resposta somente pelo seu conhecimento em relação ao 

rendimento desses combustíveis nos automóveis. Haja vista, vêm ao encontro da 

resposta de A6 “Não, pois o rendimento de cada um é diferente” que também justifica 

sua resposta em relação ao rendimento desses combustíveis. Vale ressaltar a 

importância de o aluno revelar o seu conhecimento, mesmo sendo de senso comum, 

pois como se trata de uma questão realizada antes do experimento, o aluno pode pensar 
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em hipóteses que podem ser confrontadas com os resultados experimentais, que vem ao 

encontro do que Vieira (2003) discute sobre uma atividade que depende do 

conhecimento, pois nesse caso, o conhecimento de senso comum pode ser 

problematizado, pois de acordo com o autor, para pensarmos de forma crítica é preciso 

que o aluno disponha do conhecimento, ou seja, não tem como o aluno pensar 

criticamente sobre a melhor escolha em relação aos combustíveis, se ele não conhece os 

fatores que influenciam a sua escolha. 

Em relação as 6 respostas que não apresentaram a capacidade esperada, temos 

alguns exemplos como do aluno G3, que não responder a pergunta, bem como o aluno 

D10 fez a seguinte afirmação “Não, não sei o motivo”, evidenciando que deve ter 

escutado de alguém que os combustíveis não terão o mesmo gasto, mas este não 

apresentou a capacidade de explicar os motivos porque isso acontece. O aluno B4, 

“Não. Atualmente a gasolina está bem mais caro, ou seja, as pessoas na maioria das 

vezes optam pelo mais barato” e o aluno F5, que fez uma afirmação semelhante, 

afirmando que, “Depende, geralmente a escolha varia de acordo com o preço”, as 

quais não caracterizamos como ter atingido a capacidade esperada, pois nas respostas os 

alunos não tentam explicar o porquê do consumo ser diferente, e, somente explicam que 

o valor de ambos os combustíveis é diferente. 

Em resumo, foi possível verificar um alto índice de promoção das capacidades 

de pensamento crítico nas respostas a essa questão, ou seja, 95,12% das respostas 

apresentaram a capacidade que era esperada, e 4,88% não. Para melhor discussão, as 

117 respostas foram analisadas consoante com os pressupostos da AC. Desta análise, 

resultaram duas principais categorias, sendo elas: “Rendimento” e “Poder energético”, 

as quais são apresentadas no quadro 18, juntamente com alguns de seus indicadores. 

 
Quadro 18: Categorização dos dados da análise referente 2b. 

Categoria Indicadores 

 

Rendimento 

“Não, a gasolina rende mais que o etanol, acredito, que sua densidade 

seja maior para proporcionar tal acontecimento” 

 

Poder energético 

 “Não, o etanol libera menos energia então o gasto é maior para 

fornecer a mesma quantidade de energia.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 Assim como na primeira questão analisada, as respostas dos alunos à segunda 

questão permitiram que as unidades de sentido fossem agrupadas em mais de uma 



91 
 

categoria. As que mais tiveram índice de incidência foram as duas categorias, “poder 

energético” e “rendimento”, ou seja, a maioria dos alunos ao pensar no consumo dos 

combustíveis, entende que a diferença estará no rendimento de cada um, assim como no 

seu poder energético. 

 A categoria rendimento, ao analisarmos as respostas de A9 “Não. O etanol 

precisa ser maior sua quantidade para ter o mesmo rendimento que a gasolina” e de 

E10 “Não, a gasolina possui uma queima mais prolongada e portanto rende mais (faz 

mais Km por litro)”, podemos identificar que as respostas nas quais os alunos 

apresentaram a capacidade de conseguir dar o significado do porquê a queima seria 

diferente, todos afirmaram que o rendimento da gasolina é maior do que do etanol. 

 Outro dado também importante foi em relação à algumas respostas dos alunos 

que demonstram a capacidade de conseguir fazer a associação da queima do 

combustível com o rendimento do mesmo, como exemplo, na resposta de H6 “Não, 

pois a gasolina apresenta maior rendimento que o etanol por liberar maior quantidade 

de energia na combustão de um volume igual de ambos”. 

 Um ponto significativo, e que Vieira (2003) também discute em suas obras, é 

com relação a complexidade das respostas, ou seja, pudemos observar que a cada 

resposta os alunos vem complementando cada vez mais com informações que, algumas 

vezes, não tinham sido questionados, mas que estes acreditaram serem importantes. 

Com isso, podemos dizer que para o aluno H6 ter condições de dar uma resposta mais 

complexa, exige-se a utilização de diferentes capacidades de pensamento. E como 

Vieira (2013) discute, a criticidade está relacionada à capacidade de o aluno refletir e 

avaliar o maior número de variáveis, e relações para poder tomar uma decisão. 

 

4.2.2.c. Síntese dos resultados do questionário pré-laboratório 
 

No gráfico 3, são apresentados os resultados quantitativos sobre as capacidades 

de cada questão referente ao segundo questionário. 
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Gráfico 03: Resultados em relação a promoção da capacidade de PC em cada questão do 
questionário pré-laboratório. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
 Como pode ser observado no gráfico 3, os resultados obtidos em relação a 

promoção das capacidades de pensamento crítico de cada questão deste questionário 

foram satisfatórios. Pois, além de os alunos conseguirem apresentar as capacidades 

esperadas para cada questão, estes ainda demonstraram em alguns momentos, o domínio 

de conhecimento científico sobre os combustíveis. Assim como Tenreiro-Vieira (2000) 

discute que o aluno ao realizar uma atividade científica, será necessário não somente as 

capacidades de pensamento crítico, mas sim deter do conhecimento científico é 

imprescindível. Também podemos relacionar o fato aos alunos estarem no terceiro ano 

do EM, isto é, o conhecimento científico apresentado por eles seria o mínimo para o 

nível de ensino em que encontram-se. 

 A análise das respostas a primeira questão do questionário pré-laboratório, 

levam-nos a concluir que os alunos ainda apresentaram algumas dificuldades, tais como 

não responder a todas as questões presentes na pergunta, ao entrarem em contato com 

perguntas mais complexas, ou seja, que exigem que este pense em diferentes fatores tais 

como, qual a poluição que causa e como isso ocorre, fato esse também que podemos 

identificar como uma possível dificuldade desse aluno em interpretar a questão que lhe 

está sendo feita. Segundo Vieira (2003), os alunos tendem a apresentar dificuldades 

quando tem que fazer a relação entre o mundo teórico, onde aprendem os conceitos de 

ciência puros, com os conceitos do senso comum. 

 É importante ressaltarmos que o objetivo da reformulação da oficina temática é 

desenvolver capacidades e os conhecimentos científicos nos alunos, desta forma, por 

meio dos resultados alcançados, é possível que o professor (neste caso os bolsistas) 

utilize-os para permitir que os alunos construam um novo conhecimento científico com 
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base do conhecimento que já detinham.  Isto posto, vêm ao encontro do que Rocha 

(2011) discute em relação ao aluno ser responsável por relacionar os novos conceitos 

com as experiências relacionado aos conhecimentos que já detêm. Desse modo, o aluno 

deve ter a responsabilidade de desenvolver ou aumentar o seu próprio conhecimento. 

 

4.2.3. Análise das respostas ao questionário pós-laboratório 

 

O questionário pós-laboratório, como o próprio nome já diz, é entregue aos alunos 

após esses realizarem o experimento da queima dos combustíveis. As perguntas que o 

compõem são respondidas por escrito pelos alunos, que posteriormente as socializam 

com os demais colegas. 

O questionário é composto por três questões, a primeira é: “Analise a tabela 01, e 

responda: Qual combustível foi consumido em maior quantidade? Por quê?”. A 

segunda é: “Explique qual o papel da água no experimento.” E por fim, a terceira: 

“Escreva as suas possíveis conclusões acerca do experimento, em relação à produção 

de calor.” Apresentaremos nos próximos tópicos a análise referente às respostas dadas 

pelos alunos as três questões. 

 

4.2.3.a- Análise da primeira questão do questionário pós-laboratório (1c) 
 

A questão “Analise a tabela 01, e responda: Qual combustível foi consumido em 

maior quantidade? Por quê?” tinha como objetivo fazer com que ao aluno apresentasse a 

capacidade de responder a uma questão de clarificação, do tipo porque, ou seja, 

conseguir responder o porquê o consumo ter sido maior em determinado combustível se 

comparado ao outro, em sua queima. 

Ao analisar as 123 respostas dos alunos, obtivemos o resultado satisfatório de 

103 respostas que apresentaram a capacidade esperada. O que fica evidente nessas 

respostas, é a capacidade dos alunos de analisarem os resultados obtidos 

experimentalmente e confrontá-los com o conhecimento que já detinham, bem como a 

capacidade de tentar explicar o que deu errado, para que ao invés do consumo ter sido 

maior do etanol, como era o esperado, ter sido a gasolina. Nas demais respostas, 

classificadas como tendo atingido a capacidade esperada, apareceu o etanol como sendo 

o combustível que gastou mais. Para maior clareza, o quadro 19 contém alguns 
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exemplos de respostas classificadas como apresentaram a capacidade esperada para essa 

questão. 

 

Quadro 19: Exemplos de respostas a 1c que apresentaram a capacidade esperada 
Aluno Resposta 

A4 O álcool foi consumido em maior quantidade pois o álcool libera menos energia do que a 

gasolina, assim para que ambos os experimentos cheguem a uma mesma temperatura, leva 

mais tempo, assim consome mais quantidade de etanol. 

B2 A gasolina, a mesma em menos tempo gerou mais calor, porém consumindo mais. 

B11 O etanol, por ser mais volátil, produziu menor chama e mais tempo para atingir os 60° 

C8 O álcool consumiu mais, pois a variação foi de 2.83g, enquanto a gasolina variou 2.68g. 

C12 O álcool. Talvez por ele ser um combustível renovável, ele seja mais “fraco” 

H7 Etanol. Pois ele produz menor energia, logo, demora mais para aquecer a água, ou seja, será 

consumido em maior quantidade que a gasolina para aquecer a água a mesma temperatura. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 De acordo com os exemplos apresentados no quadro 20, podemos verificar que 

os alunos apresentaram diferentes justificativas para o experimento da queima, e que 

estas muitas vezes estavam equivocadas, como na resposta de B2, que explica o fato da 

gasolina ter apresentado uma maior variação de massa está relacionado a ela gerar mais 

calor em menos tempo. Ao contrário, por ser mais energética, o ideal seria que tivesse 

gasto menos combustível. Dessa forma, podemos citar a importância do momento pós-

experimento em que o professor discute os dados obtidos, assim como os conceitos 

teóricos relacionados aos combustíveis, onde serão esclarecidos esses equívocos. É 

importante destacarmos o papel do professor nesse processo, segundo Torres e Vieira 

(2014) é imprescindível que o professor adote uma postura de encorajamento dos 

alunos, afim de que esses consigam expressar as suas ideias e consigam refletir sobre 

seus erros e acertos, de forma que não os desestimule. 

Outro dado interessante, é o que das 123 respostas, 25 alunos responderam que o 

combustível mais consumido foi a gasolina, resultado esse que não era o esperado27. É 

importante evidenciarmos, que destes 25 alunos, somente dois tentaram explicar o 

porquê a gasolina havia sido consumida em maior quantidade, como podemos observar 

 

27 O poder calorífico da gasolina comum é maior do que o do etanol, ou seja, a quantidade de energia 
interna contida na gasolina é maior do que do etanol. Sendo assim, espera-se que para uma mesma 
quantidade de água, que a diferença de massa do etanol, seja maior do que da gasolina. Uma das 
justificativas para que tenha ocorrido essa diferença, pode ser em relação ao procedimento elaborado pelo 
aluno, como altura da chama, menor volume de água, interferência do meio, entre outras. 
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na resposta de F3 “Gasolina. Porém, esperava-se que o etanol foi consumido em maior 

quantidade. Acredita-se que este erro foi resultado de uma variação na altura da lata, 

no caso um erro procedimental” e de F6 “Gasolina, diferentemente dos outros grupos 

houve um movimento na lata, acreditamos que esse fator influenciou nos resultados. Na 

maioria dos grupos maior quantidade de queima do etanol”. 

 Por fim, 20 respostas não apresentaram a capacidade esperada. É importante 

ressaltar que estão inclusas as respostas que os alunos deixaram em branco, tal como 

aquelas em que o aluno somente respondeu o combustível que foi consumido a mais, e 

não justificou o porquê. Para melhor visualização, alguns exemplos de respostas que 

não apresentaram a capacidade esperada estão no quadro 20. 

 
Quadro 20: Exemplos de respostas a 1c que não apresentaram a capacidade esperada 
Aluno Resposta 

A14 Gasolina consumiu mais, porque não sei. 

A18 Gasolina 

C2 Gasolina, é um combustível fóssil que... 

C7 O álcool 

D3 Foi o etanol 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Conforme o quadro 20, pode-se verificar que na maioria destas respostas, 

aparece somente o combustível que gastou mais, e não a justificativa do porquê ter sido 

diferente o consumo destes na queima. Mostrando-nos assim, que estes alunos não 

apresentaram a capacidade esperada de responder a uma questão de clarificação 

explicando o porquê determinado combustível gastou mais do que o outro. 

Como já argumentado anteriormente, para aprofundarmos na análise das 

respostas e entendermos de que forma os alunos foram compreendendo o conteúdo ao 

decorrer da oficina, as respostas foram analisadas por meio da AC, onde essas puderam 

ser classificadas em unidades de significados, que permitiram ser agrupadas em quatro 

categorias que foram emergentes da análise, sendo estas referentes à justificativa que os 

alunos utilizaram para explicar o experimento, tais como: Combustão/queima, 

Energia/calor, Temperatura e Variação da Massa. No quadro 21, apresentamos alguns 

dos indicadores de significado de cada uma das categorias. 
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Quadro 21: Categorização dos dados da análise de 1c. 
Categoria Indicadores 

 

Combustão/queima 

“A massa de etanol foi consumida em maior quantidade, devido ao alto 

ponto de combustão dele, e as condições adversas” 

 

Energia/calor 

“Etanol, foi necessário uma quantidade maior de etanol para atingir a 

mesma temperatura, a quantidade de energia liberada pela gasolina é 

maior” 

 

Temperatura 

 “O etanol, porque para chegar na mesma temperatura, foi necessário 

mais álcool do que gasolina” 

 

Variação de Massa 

“O álcool consumiu mais, pois a variação foi de 2.83g, enquanto a 

gasolina variou 2.68g.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Para justificar o porquê um combustível acabou sendo consumido mais do que o 

outro, muitos dos alunos apresentaram em suas respostas, a relação da 

queima/combustão dos combustíveis, sendo que a maioria justificou falando do seu 

poder de combustão, como no caso do aluno A3 “A massa de etanol foi consumida em 

maior quantidade, devido ao alto ponto de combustão dele, e as condições adversas”. 

Pensamos que estas condições adversas que o aluno descreve é em relação a altura da 

latinha e as questões do ambiente como o ar. 

 A segunda categoria que apresentou maior incidência foi a de “Energia/calor”, 

onde estes relacionaram a gasolina como sendo mais energética do que o álcool, por 

exemplo, evidenciado na resposta do aluno E6 “Etanol, foi necessário uma 

quantidade maior de etanol para atingir a mesma temperatura, a quantidade de energia 

liberada pela gasolina é maior”. Cabe ressaltar, que o questionário é respondido antes 

da discussão dos conceitos teóricos pelos bolsistas, ou seja, os alunos ainda não haviam 

discutido sobre poder calorífico dos combustíveis. A resposta de A3 indica que 

apresentou as capacidades de observar o experimento, ao responder que a massa do 

etanol foi consumida em maior quantidade e de ajuizar valores para justificar as 

evidências, ou seja, quando A3 apresenta quais os fatores que na opinião dele foram 

responsáveis por esse maior consumo do etanol, citando alto ponto de combustão do 

combustíveis, e outros fatores. 

 As outras duas categorias apresentaram um grau de incidência menor, em 

relação as duas primeiras, mas com importantes repostas e que completavam-se, pois na 

maioria das respostas os alunos assinalavam a variação da massa para chegar a 

determinada temperatura. 
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 Ao fim da análise sobre a questão, podemos sinalizar a importância da realização 

do experimento, pois segundo Moura e Gonçalves (2013) e Vieira (2003), as 

capacidades de observar e interpretar dados, assim como tirar conclusões são 

importantes para o desenvolvimento do pensamento crítico, e, deveria ser o papel da 

escola promover tal desenvolvimento. Podemos apontar também a importância da 

atividade experimental para desenvolver a capacidade do aluno de cooperar no trabalho 

de grupo aceitando outros pontos de vista. 

 

4.2.3.b. Análise da segunda questão do questionário pós-laboratório (2c) 
 

A questão “Explique qual o papel da água no experimento?” tinha como 

propósito desenvolver a capacidade de inferir hipóteses explicativas, dando significado 

ao papel da água no experimento. 

Ao analisarmos as 123 respostas, somente duas não apresentaram a capacidade 

esperada. Sendo a do aluno E2 que não respondeu, e de G6 que respondeu “teve uma 

variação”, a qual não consideramos como tendo atingido a capacidade esperada, pois 

não tentou explicar qual o papel da água, e somente descreveu o que observou no 

experimento. 

 O alto índice positivo das respostas, indica que atividades da oficina levam os 

alunos a apresentarem cada vez mais a capacidade de exemplificar ou de tentar justificar 

as suas observações e respostas. Sendo essas capacidades esperadas quando tratamos a 

respeito da resolução de problemas, assim como a capacidade de gerar novas soluções, 

de ajuizar os meios que são mais adequados para alcançar aquela solução, e também ao 

pensar nas consequências que essas decisões trarão (ALICH; PEREIRA; 

MAGALHÃES, 2014). Para maior clareza das respostas que foram classificadas como 

apresentaram as capacidades de pensamento crítico esperadas, estão representadas no 

seguinte quadro. 

 

Quadro 22: Exemplos de respostas a 2c que apresentaram a capacidade esperada 
Aluno Resposta 

A3 A água foi usada para proporcionar a queima da gasolina, ela é usada para medir a variação 

da gasolina durante a queima. 

B9 A água tem o papel de mostrar a velocidade do calor produzido pelo combustível. 

C6 Passar o calor da queima, para água, a água seria o meio de transporte de calor. 
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D5 O papel da água é medir a quantidade de calor recebido do combustível. 

E7 É o parâmetro para a verificação do calor liberado por esses dois combustíveis. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 O objetivo principal para essa questão era a de os alunos perceberem que o 

principal papel da água no experimento era o de ser um parâmetro para poder medir o 

consumo de cada combustível em sua queima, pois a água é uma substância a qual 

conhecemos o valor da sua capacidade calorífica e a sua massa, o que proporciona o 

cálculo do poder calorífico dos combustíveis. Ao analisarmos as respostas, pode-se 

perceber que a maioria dos alunos entende como sendo o papel da água o de medir a 

temperatura do experimento e a de condutor térmico. Sendo que o real papel da água 

não é esse, mas o de absorver o calor produzido de forma que seja possível medi-lo por 

meio da diferença de temperatura e o calor específico da água, nessa direção algumas 

respostas apresentaram esses conceitos. 

Dessa forma, a fim de entendermos melhor, a forma como os alunos justificaram 

as suas respostas, foram analisadas por meio da AC, onde as respostas que apresentaram 

unidades de significado semelhantes puderam ser agrupadas em três categorias, sendo 

elas: Temperatura, Calor/Energia e Variação/rendimento Combustível. Sendo a 

categoria com maior incidência a de Temperatura. No quadro 23, contém alguns 

exemplos de indicadores de cada uma das categorias. 

 

Quadro 23: Categorização dos dados da análise de 2c. 
Categoria Indicadores 

 

Temperatura 

“Evidenciar a variação da temperatura o que da referência ao 

experimento” 

 

Calor/Energia 

“Uma caloria é a energia necessária para aquecer 1g/cm³ de água. 

Através do aquecimento da água, era possível determinar a quantidade 

de energia gerada na queima do combustível.” 

Variação/Rendimento 

Combustível 

“Ter um parâmetro para que ocorra a medição do quanto de 

combustível foi consumido.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 Na análise da questão, destacamos pontos importantes a serem discutidos. Como 

já dito anteriormente, a maior incidência das categorias foi a de “Temperatura”, ou seja, 

a maioria dos alunos entende que o papel da água nesse experimento foi para que fosse 

possível se medir a variação de temperatura. Como pode ser evidenciado na resposta do 
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aluno A6 “Evidenciar a variação da temperatura o que da referência ao experimento”, 

resposta essa que possibilita aos bolsistas questionarem o aluno sobre o que entendeu ou 

quis dizer por referência ao experimento. Esta ação de questionar os alunos, seria 

importante, pois segundo Vieira (2003) o uso de questões se torna uma ferramenta 

fundamental para a educação, pois quando os alunos são questionados ou aprendem a 

formular questões, os seus pensamentos críticos e criativos são estimulados. 

A resposta de F3 foi classificada na categoria de “Calor/Energia”, ao afirmar 

que: “Uma caloria é a energia necessária para aquecer 1g/cm³ de água. Através do 

aquecimento da água, era possível determinar a quantidade de energia gerada na 

queima do combustível”. A resposta indica o conhecimento científico acerca do 

significado de caloria, assim como a capacidade que o aluno apresentou ao relacionar 

esse conhecimento com o aquecimento da água no experimento. 

 A terceira categoria emergente dessa análise foi a “Variação/Rendimento 

Combustível”, evidenciada em respostas como de A5 “A água é fundamental, porque 

foi através dela que conseguimos descobrir o consumo de combustível em um 

determinado tempo em que a água foi aquecida” e do aluno D8 “Ter um parâmetro 

para que ocorra a medição do quanto de combustível foi consumido.” De acordo com 

essas respostas, os alunos demonstram terem compreendido que a água é utilizada como 

meio para absorver o calor produzido, servindo de “parâmetro” para que fosse possível 

ser calculada a variação de massa do combustível no experimento. 

 No que diz respeito às respostas para essa questão, foi evidenciado que os alunos 

estão apresentando um maior teor de conhecimento em relação às questões anteriores, 

como por exemplo, ao compararmos a resposta que o aluno G2 deu a primeira questão 

do questionário inicial “Entendo como combustível como uma matéria prima para 

algum tipo de energia” (grifo nosso), onde verificamos nas palavras grifadas que este 

aluno não especifica qual o tipo de energia, ou qual o tipo de matéria prima. Mas, ao 

verificarmos a sua resposta para a segunda questão do questionário pós-laboratório “Foi 

o material usado para medir o gasto de energia de ambos combustíveis. Absorvendo o 

calor da queima ela obteve aumento de temperatura” este apresentou a capacidade de 

explicar a função da água no experimento por meio do seu conhecimento acerca de 

combustão. 

Como já discutimos, esse pode ser o reflexo da atividade experimental, que 

promoveu nesse aluno a capacidade de observação e avaliação dos resultados, sendo 

que segundo Figueiroa (2014), quando utilizamos uma atividade experimental, essa 
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poderá desenvolver um contexto que privilegia a interação entre os alunos, o que 

ajudará com que despertem a curiosidade e vontade de aprender e de repensar nos seus 

conhecimentos já existentes. Tal como, pode ser também um reflexo da atividade que 

está sendo desenvolvida pela oficina, proporcionando ao aluno a capacidade de 

reflexão, que na concepção de ensino se trata de uma atividade crítica (VIEIRA, 2003), 

pois este aluno começa a refletir sobre os fatores que podem ser considerados acerca 

daquele experimento, assim como as discussões que foram realizadas nos questionários 

anteriores. 

 

4.2.3.c. Análise da terceira questão do questionário pós-laboratório (3c) 
 

A terceira e última questão, é “Escreva as suas possíveis conclusões acerca do 

experimento, em relação à produção de calor.” Tinha como objetivo, que o aluno 

apresentasse capacidades relacionadas à área de inferência, tais como induzir e avaliar 

induções, generalizando a tipificação dos dados obtidos no experimento, considerando a 

produção do calor gerada pelo combustível que foi queimado, ou seja, o aluno teria que 

explicar com as suas palavras quais considerações acreditava serem importantes a 

respeito do experimento.  

Ao responder a questão, espera-se que apareçam outras capacidades, como 

exemplo, a capacidade de comparar a queima dos dois combustíveis, de analisar qual 

gastou mais, a capacidade de julgar qual seria o melhor combustível em questão de 

rendimento e também de emissão de gases poluentes. Neste momento da oficina, após 

todas as discussões já realizadas, espera-se que os alunos comecem a incorporar essas 

capacidades de pensamento crítico de forma mais espontânea. 

Dessa maneira, ao analisarmos as 123 respostas dos alunos, obtivemos um 

resultado satisfatório de 114 que apresentaram a capacidade esperada. Para maior 

clareza, são expostos alguns exemplos dessas respostas no quadro 24. 

 

Quadro 24: Exemplos de respostas a 3c que apresentaram a capacidade esperada 
Aluno Resposta 

B12 Gasolina produz mais calor, pois foi consumindo menor quantidade em relação ao álcool 

para atingir 60ºC na água, nas mesmas condições. 

C12 Consome-se mais o álcool, mais aparentemente a gasolina queima mais. A gasolina também 

aparenta poluir mais pela chama e a chama da gasolina é mais “quente”. 
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E10 A gasolina demora mais para queimar e produz maior energia, embora em nosso 

experimento a chama não ficou uniforme, penso que isso interferiu no resultado. 

F1 Na gasolina foi o que mais chamou atenção pois aparentou fumaça que se destacava muito e 

alterou a cor da lata, diferente do etanol, e a temperatura da lata subiu mais rápido. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Como pode ser notado no quadro 24, a resposta de E10 mostra que aluno 

compreendeu que a gasolina apresenta um poder calorífico maior do que o etanol, com 

isso podemos inferir que esse apresentou em sua resposta a capacidade de julgar os 

motivos que justificam o erro observado no experimento. 

De outro modo, a análise também nos permitiu identificar 9 respostas que não 

apresentaram a capacidade de pensamento crítico da área de inferência, categorizada 

como a capacidade de induzir e avaliar induções fazendo generalizações dos dados 

obtidos no experimento, levando em conta a produção de calor gerado pelo combustível 

que foi realizada a queima. Sendo que, em 5 dessas os alunos simplesmente deixaram a 

questão em branco. A fim de clarificarmos as demais questões que não apresentaram a 

capacidade esperada, identificamos as respostas dos alunos no quadro a seguir. 

 
Quadro 25: Respostas a 3c que não apresentaram a capacidade esperada 
Aluno Resposta 

C7 Foi a gasolina por obter a maior queima. 

C9 Álcool, pela queima maior do combustível. 

C10 Gasolina. Por causa da queima maior do combustível. 

F2 Quanto maior a temperatura mais calor. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Consideramos que as respostas não apresentaram a capacidade esperada, pois 

fizeram uma descrição simples ou responderam a primeira questão novamente, que era 

para dizer qual o combustível foi mais consumido e o porquê. Como na resposta de C7, 

ao afirmar que foi a gasolina por obter maior queima, no entanto, não justifica o que 

observou no experimento, igualmente feito pelos alunos C9 e C10. Um ponto 

importante a ponderarmos é que são alunos da mesma turma, e, pela sua denominação 

estavam no mesmo grupo. Dessa forma, há a possibilidade de tenham pensado em suas 

respostas juntos. A resposta de F2 não foi classificada, pois o aluno não apresentou a 

capacidade de conseguir definir o que é essa temperatura, ele somente descreveu a 

relação entre aumento de temperatura e calor, e não explicou o porquê. 
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 Após esse momento, foi realizada a AC em todas as respostas caracterizadas 

como apresentaram a capacidade de induzir e avaliar induções fazendo generalizações 

dos dados obtidos no experimento, considerando a produção de calor gerado pelo 

combustível que foi realizada a queima. Para responder a essa questão, os alunos são 

instigados a utilizarem o raciocínio conclusivo, que vai exigir do aluno o domínio de 

conhecimentos e capacidades que envolvem os termos chave da definição de Ennis 

(1987) para pensamento crítico, ou seja, racionalidade, reflexão e avaliação 

(HALPERN, 1998). 

Identificamos 114 respostas que apresentaram a capacidade esperada, e a AC 

nos proporcionou a categorização das respostas em três categorias, sendo elas, 

“Energia/Calor”, “Tempo” e “Poluição”. É importante atentarmos que, como essa 

questão permitia que os alunos escrevessem todas as considerações que acreditavam 

serem importantes no experimento em relação ao calor, esses apresentaram respostas 

bem extensas, proporcionando assim, que a maioria das respostas fosse categorizada em 

mais de uma categoria. O quadro 26 contém alguns exemplos de indicadores de cada 

categoria. 

 

Quadro 26: Categorização dos dados da análise de 3c. 
Categoria Indicadores 

 

Energia/Calor 

“A gasolina gera mais calor em menos tempo e polui mais. O álcool 

gera menos calor, demora mais para atingir uma temperatura e parece 

que polui menos.” 

 

Tempo28 

“A gasolina, por ser um combustível mais forte aqueceu a água em 

menos tempo.” 

 

Poluição 

“A gasolina libera mais poluente em relação ao etanol, visto que ficou 

quase completamente preta e a do etanol não.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Um ponto importante que pode ser evidenciado em todas as categorias é o de 

que na maioria das respostas, para explicar o que aconteceu no experimento, os alunos 

apresentam a capacidade de comparação, como pode ser verificado pelas respostas de 

A4 “A gasolina gera mais calor em menos tempo e polui mais. O álcool gera menos 

 

28 É importante destacarmos que o Tempo não é uma variável de controle para esse experimento. Desta 
forma, os bolsistas foram instruídos a problematizarem essas respostas aos alunos, e explicarem o 
experimento, as suas variáveis, assim como a real função da água no experimento. 
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calor, demora mais para atingir uma temperatura e parece que polui menos” e do 

aluno H2 “A gasolina produz mais calor, porém polui mais que o etanol que por sinal, 

produz menos calor”. Sendo esse um dos principais objetivos do experimento e dessa 

questão em específico, que os alunos tivessem a capacidade de observar a queima dos 

dois combustíveis e, e ao compará-las, fizessem juízos de valores a respeito de qual 

seria o combustível mais vantajoso em relação a queima. Desse modo, constatamos em 

respostas semelhantes as apresentadas de A4 e H2, elementos que caracterizam o pensar 

conclusivo, por exemplo H2 discute que a gasolina vai produzir mais calor, mas em 

consequência vai poluir bem mais que o etanol. Para Halpern (1989, 1998), o 

pensamento também irá envolver a avaliação de todo o processo de pensamento, ou 

seja, os pensamentos que levaram a conclusão (pensamento conclusivo) e os fatores que 

foram envolvidos ao tomarmos uma decisão. 

 Outro aspecto relevante pode ser evidenciado na categoria “Poluição”, onde 

pudemos verificar que, na maioria das respostas, os alunos não relacionaram a fuligem 

que saiu da queima e foi depositada na latinha como sendo carbono sólido produto da 

combustão incompleta dos combustíveis, mas usou termos como “pretume”, “poluição 

preta”, “fuligem”, como fica evidente pela resposta de D8 “A gasolina libera mais 

poluente em relação ao etanol, visto que ficou quase completamente preta e a do etanol 

não.” Assim como, em grande parte das respostas, a relação da fuligem depositada na 

latinha, só foi observada na queima da gasolina, em que foi mais evidente, mas nenhum 

aluno verificou que na queima do etanol também havia o depósito, mesmo que em 

menor quantidade. Com esse resultado fica evidente a importância da problematização 

das respostas pelos bolsistas, mediados após os alunos discutirem o experimento, 

chamando atenção para aspectos tais como o depósito do carbono em ambas as latas, a 

interferência nos resultados podendo ser ocasionado pela diferença da altura da lata, 

entre outros.  

 Em relação a importância dessa problematização realizada pelos bolsistas, esta 

não pode ser realizada sem uma determinada reflexão sobre o contexto das respostas 

desses alunos, como afirmam Kiouranis e Silveira (2017) que não podemos 

compreender a problematização apenas como sendo a realização de perguntas a respeito 

de um tema, mas sim como uma forma de sistematizar a reflexão entre o professor, o 

aluno e a situação problema, que e nosso caso são os conceitos envolvidos nas respostas 

dos educandos. 
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4.2.3.d. Síntese dos resultados questionário pós-laboratório 
 

No gráfico 4, são apresentados os resultados numéricos alcançados em relação 

às capacidades de cada questão referente ao terceiro questionário. 

 

Gráfico 04: Resultados em relação a promoção da capacidade de PC em cada questão do 
questionário pós-laboratório. 

79,7%

98,4% 92,7% 90,2%

20,3%

1,6% 7,3% 9,8%

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Média das Questões

Porcentagem de promoção das capacidades esperadas

Sim Não

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O gráfico 4, indica que os resultados obtidos em relação a promoção das 

capacidades de pensamento crítico de cada questão aplicada após a execução do 

experimento, foi satisfatório, uma vez que as respostas apresentadas pelos alunos vêm 

se tornando mais completas29. Além disso, os alunos não estão respondendo mais 

somente o óbvio, e cada vez mais tentam justificar, como pode ser evidenciado pela 

resposta do aluno A4 “A gasolina gera mais calor em menos tempo e polui mais. O 

álcool gera menos calor, demora mais para atingir uma temperatura e parece que polui 

menos” que, ao invés de responder somente os aspectos observados como a poluição, 

ainda utilizou termos como o calor liberado pelo combustível. 

 Outro fator importante a ser discutido é com relação a esse ser o primeiro 

questionário que o aluno responde, não só utilizando o seu conhecimento prévio, e sim 

com base nas discussões que foram realizadas na discussão das questões anteriores, e, 

principalmente, por ter realizado o experimento. Ao relacionarmos as capacidades 

apresentadas pelos alunos, além das que já eram esperadas30 em cada uma das respostas, 

 

29 Entendemos como respostas completas aquelas em que o aluno apresenta cada vez mais as suas 
capacidades de explicar, utilizando exemplos e suas conclusões. 
30 As capacidades esperadas eram, questão 1: capacidade de responder a uma questão de clarificação do 
tipo porquê houve diferença no consumo dos combustíveis. Questão 2: a capacidade de inferir hipóteses 
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verificamos que outra capacidade foi frequente nas respostas dos alunos, 

especificamente na área de suporte básico que é a capacidade de observar e avaliar 

relatórios de observação, ou seja, para responder, os alunos utilizaram também a 

capacidade de analisar suas observações realizadas no experimento, para assim inferir as 

suas respostas. Com isso, quando o aluno desenvolve a capacidade de avaliar as suas 

observações, este acaba por criar, segundo Guzzo e Guzzo (2015) uma defesa contra a 

coação, isto é, ao refletir criticamente sobre a atividade ou qualquer ideia que lhe é 

imposto, o aluno começa a questionar as suas razões bem como suas evidências que a 

justifiquem, passando assim a avaliar a sua legitimidade. 

 Outra justificativa considerável para a importância do experimento como uma 

ferramenta promotora do pensamento crítico, que por intermédio das respostas 

analisadas foi possível constatar como sendo efetiva, é a de Figueiroa (2013) quando 

afirma a respeito do trabalho experimental privilegiar a interação entre os alunos, 

funcionando também como um incentivo a aprender e a repensar nos seus 

conhecimentos prévios. 

 

4.2.4 – Análise dos Mitos e Verdades 
 

A atividade dos mitos e verdades é composta por proposições que abordam os 

assuntos discutidos durante toda a oficina, em que os alunos terão que discernir se são 

verdadeiras ou falsas, e justificar o porquê. O objetivo principal dessa atividade é 

investigar se os conhecimentos da oficina foram assimilados e/ou aprendido pelos 

alunos, desta forma, essa atividade vai ajudar a investigar se houve um aprendizado pelo 

aluno durante a sua participação na oficina. Esta atividade faz parte do terceiro 

momento pedagógico, que é quando o aluno vai utilizar todo o conhecimento que foi 

discutido no decorrer da oficina para responder as proposições de mitos e verdades. 

Nesse contexto, essa é a última atividade realizada pelos alunos na oficina, é 

aplicada após a discussão dos bolsistas acerca de poder calorífico dos combustíveis, as 

reações de combustão do etanol e da gasolina, assim como a discussão acerca dos 

combustíveis renováveis e não renováveis e são compostos por cinco proposições, 

sendo essas: 

                                                                                                                                                                          

explicativas, dando significado ao papel da água no experimento. E a questão 3: a capacidade de induzir 
ou avaliar induções generalizando as observações realizadas no experimento e fazer suas conclusões. 
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1. A condição para que um material seja considerado um bom combustível, relaciona-

se exclusivamente com a capacidade de liberar calor em quantidade economicamente 

aproveitável. 

2. Substituir o petróleo por combustíveis renováveis vai reduzir a emissão de gases 

causadores do efeito estufa, sem causar impactos ambientais. 

3. Em meu carro flex, eu prefiro abastecer com etanol, porque ele é um combustível 

renovável, que não polui o meio ambiente. 

4. Meu carro é flex, logo eu vou abastecê-lo com gasolina, pois mesmo o consumo 

sendo maior, há mais liberação de energia. 

5. Ao queimarmos a mesma quantidade de etanol e gasolina, eles irão liberar diferentes 

quantidades de energia. 

 As quatro primeiras proposições tratavam de mitos e somente a última era uma 

verdade. No quadro 27, pode-se verificar as respostas assinaladas pelos alunos nas cinco 

proposições. 

 

Quadro 27: Respostas referentes as proposições dos mitos e verdades 

Proposição Alternativa 

correta 

Assinalaram 

como Mito 

Assinalaram 

como Verdade 

Não 

responderam 

Não 

justificaram31 

1 Mito 92 20 11 5 

2 Mito 101 13 9 4 

3 Mito 112 4 7 2 

4 Mito 87 27 9 8 

5 Verdade 17 97 9 14 

Fonte: elaborado pela autora 

 

É necessário ponderarmos sobre alguns pontos importantes referentes às 

respostas apresentadas no quadro 27, sendo o primeiro acerca das respostas que não 

foram justificadas, ou seja, se o aluno assinalou a alternativa que acreditava estar correta 

e não justificou a sua resposta, essa foi contabilizada na alternativa que ele escolheu, 

mas não será utilizada na hora da análise de conteúdo dessas respostas. Ou melhor, na 

 

31 Há alguns alunos que somente sinalizaram se a proposição se tratava de um mito ou uma verdade, e não 
justificou o porque. Essas respostas mesmo sem a justificativa foram contabilizadas no quadro 27, cujo 
objetivo era verificar as respostas dos alunos somente dos mitos e verdades, mas não serão analisadas na 
AC, para verificarmos de que forma estes alunos entenderam a questão. 



107 
 

proposição 1, das 123 respostas, cinco alunos assinalaram como sendo mito ou uma 

verdade, mas não justificaram o porquê da sua resposta. 

No tocante à quinta proposição, que tratava de uma verdade, pode-se verificar 

que teve um menor índice de justificativas, ou seja, os alunos só assinalaram como 

verdadeira e não justificaram o porque, em relação as demais proposições anteriores. 

Uma das justificativas pode ser em relação ao aluno não ter entendido a proposição, 

sendo assim não conseguiu justificar e assinalou uma resposta que acreditava ser a 

correta. Segundo Rocha (2011) é comum esse tipo de dificuldades aparecerem quando 

se propõe uma atividade com o objetivo da promoção das capacidades do pensamento 

crítico, uma ver que essas são ensinadas usando exemplos do cotidiano do aluno, ou 

seja foram do currículo ao qual este está acostumado, destarte, podem apresentar uma 

grande dificuldade ao relacionar o conceito teórico com a sua aplicabilidade. 

Outro aspecto pode ser em relação aos alunos não terem entendido na explicação 

dos bolsistas que as justificativas eram para serem dadas todas proposições, indiferente 

se fossem uma verdade ou um mito que nos faz inferir sobre a importância da reflexão 

para o ensino do pensamento crítico (VIEIRA, 2003, TENREIRO-VIEIRA, 2000). 

Acerca dos resultados, logo após a aplicação da oficina, se essa dificuldade tivesse sido 

constatada, as orientações dos bolsistas para a próxima turma a qual aplicaria a oficina, 

poderiam ter sido diferentes, minimizando esse problema, e teria um posterior papel 

formativo para esses bolsistas, que refletiriam sobre a sua prática. 

Por fim, outro fator que temos que considerar a cerca desse resultado é o fator 

tempo, isto é, os alunos respondem a essa atividade ao fim da oficina, já com a pressão 

para irem embora, pois mesmo sendo estipulado que o tempo de aplicação da oficina 

seria de 2h30min, muitas por questão de mobilidade dos alunos, estes não podiam 

utilizar o tempo da oficina. Da mesma maneira, devemos lembrar que a oficina não é 

uma atividade que está no contexto escolar, não tem o compromisso de ser uma 

atividade avaliativa, o que pode contribuir para que os alunos façam respostas mais 

rápidas e não refletidas. 

De forma que os objetivos para cada proposição seriam os mesmos, ou seja, a 

atividade dos mitos e verdades seria utilizada como avaliativa do conhecimento 

adquirido no de correr da oficina, foi possível designar para essas proposições duas 
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capacidades32 principais as quais foram investigadas que os alunos apresentassem ao 

responder as proposições. 

Isso porque consideramos que avaliar as proposições e decidir por um mito ou 

verdade exigiria do aluno as capacidades de decidir e avaliar as proposições, utilizando 

os seus conhecimentos, bem como a tomada de decisão analisando as discussões 

realizadas ao decorrer da oficina, assim as proposições apresentaram o mesmo papel, 

por isso optou-se por avaliar essa atividade como um todo. 

No quadro 28 são expostos os resultados das respostas em relação as 

capacidades esperadas para cada proposição. 

 

Quadro 28: Resultados das repostas que apresentaram as capacidades esperadas nos 

mitos e verdades. 

Proposições Apresentaram as capacidades esperadas Não apresentaram as capacidades esperadas 

1 97 26 

2 104 19 

3 105 18 

4 95 28 

5 86 37 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.2.4.a – Análise da proposição 1(1d) 
  

 Para a proposição 1: “A condição para que um material seja considerado um 

bom combustível, relaciona-se exclusivamente com a capacidade de liberar calor em 

quantidade economicamente aproveitável”. Como podem ser observadas no quadro 28, 

vinte e seis respostas não apresentaram as capacidades esperadas. Vale ressaltar que 

mesmo as respostas que os alunos assinalaram como verdadeira, nós analisamos se 

esses ao justificarem apresentaram a capacidade esperada.  

Foi possível analisar que em algumas respostas nas quais os alunos assinalaram 

como verdadeira, identificamos uma possível falta de compreensão, pois justificaram de 

 

32 A capacidade de indução ou avaliação de induções de forma a investigar e procurar evidências e 
contraevidências para decidir se a proposição seria um mito ou uma verdade. E a capacidade decidir uma 
ação analisando o todo, ou seja, analisando os dados obtidos e discussões realizadas no decorrer da 
oficina. 
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uma forma correta, mas não atentaram ao “exclusivamente” da proposição, como pode 

ser evidenciado na resposta de B4 “Sem prejudicar o meio ambiente, pessoas e etc”, 

pois a esta sinaliza que B4 não pensa corretamente, pois acredita que também deve ser 

considerado o não prejudicar o meio ambiente. Ou então, fica evidente a falta de 

compreensão acerca da forma como deveria ser realizada a atividade, em respostas que 

os alunos justificaram de forma correta, mas acabaram não assinalando nem como mito 

e nem como verdade, o que nos fez ter que cancelar a questão, mas a justificativa era 

bem consistente, como podemos observar na resposta de D5 “Relaciona-se com sua 

produção, poluição e rendimento” e D11 “Exclusivamente não, pois temos questões 

ecológicas envolvidas.” 

 Em relação às respostas que classificamos como tendo atingido as capacidades 

de pensamento crítico esperada, após a AC realizada, emergiram três categorias, sendo 

estas: Concorda com a proposição, Apresenta diferentes fatores e Outros fatores33. O 

quadro 29 apresenta as categorias, e algumas repostas que são os indicadores. 

 

Quadro 29: Categorização dos dados da análise de 1d. 
Categoria Indicadores 

 

Concorda com a proposição 

“Pois o álcool por exemplo tem menos queima que a gasolina.” 

 “Quanto melhor a quantidade calor melhor o combustível porém um 

bom combustível deveria não poluir.” 

 

 

Apresenta diferentes fatores 

“Não só exclusivamente. Quanto menos poluentes liberar, melhor em 

combustível em relação ao meio ambiente por exemplo.” 

 “Deve-se levar em consideração aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, como o preço, a poluição, a eficiência, entre outros” 

 

Outros fatores 

“Não se relaciona exclusivamente, existem outros fatores.” 

 “Não depende exclusivamente da capacidade de liberar calor, 

inúmeros fatores.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Em referência às categorias, essa foi a única proposição em que foi possível a 

categorização das respostas, pelo fato de as respostas apresentarem diferentes 

 

33 Foram consideradas nessa categoria, aquelas respostas em que os alunos responderam que também 
existem outros fatores que interferem na escolha do combustível, mas não exemplificaram quais 
seriam. Diferentemente da categoria “Apresenta diferentes fatores” em que as respostas trazem 
exemplos de quais fatores são importante ser considerados na escolha do melhor combustível. 
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justificativas, principalmente em relação às categorias “Apresenta diferentes fatores” e a 

categoria “Outros fatores”. 

 Na categoria “Outros fatores”, estão relacionadas as respostas em que os alunos 

acreditam ser um mito, ou seja, discordam com o que foi apresentado na proposição 

mas somente justificam em suas respostas que há outros fatores que interferem na 

escolha de um bom combustível, como pode ser observado pela resposta de B7“Não se 

relaciona exclusivamente, existem outros fatores” e A14 “Relaciona-se com outras 

coisas não só quantidade econômica.” 

 Diferentemente, na categoria “Apresentaram diferentes fatores”, as respostas 

apresentam a capacidade de justificar os motivos da escolha, pois, avaliam criticamente 

e elencam diferentes razões para que a escolha de um bom combustível não fosse 

justificada, tomando como base apenas aspectos econômicos. Nessas respostas, 

apresentam fatores tais como: impacto ambiental, poluição, valor econômico, 

rendimento. Um exemplo pode ser evidenciado pela resposta do aluno F3 “Deve-se 

levar em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos, como o preço, a 

poluição, a eficiência, entre outros.” Que vêm ao encontro da discussão de Halpern 

(1998) em relação da avaliação crítica, seja realmente apresentem justificativas úteis, 

uma vez que normalmente o termo “crítico” é visto somente como uma forma de 

denigrir alguma coisa ou algo, sendo que idealmente o objetivo de uma avaliação crítica 

é ser útil e precisa, para que sirva como uma forma de melhorar o processo de 

pensamento. 

 

4.2.4.b – Análise da proposição 2 (2d). 
 

 Para essa proposição: “Substituir o petróleo por combustíveis renováveis vai 

reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, sem causar impactos 

ambientais”, obtivemos o resultado satisfatório de 104 respostas que apresentaram a 

capacidade de distinguir, pois os alunos por meio dos seus conhecimentos assinalaram 

se a proposição era um mito ou uma verdade, e usaram esses para justificarem a sua 

resposta. 

 A maioria das respostas sinalizadas com as capacidades esperadas, apresentaram 

de forma generalizada, dois tipos de justificativas. Primeiro, eram aquelas que 

consideravam que os combustíveis renováveis vão diminuir, mas ainda causariam 

impactos ambientais ou aquelas respostas que assinalaram como sendo verdadeira e 
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atentaram-se somente que os combustíveis renováveis vão diminuir os impactos. Por 

esse fato, não foi possível separar em categorias, pois apenas seriam dividas entre essas 

duas, dessa forma, iremos discutir os pontos principais das respostas, como as 

capacidades apresentadas pelos alunos, sem categorizá-las por meio de AC, esta 

estratégia de análise também foi utilizada para as demais proposições. 

 No quadro 30, são apresentados alguns exemplos como forma de clarificarmos 

as respostas que apresentaram as capacidades de pensamento crítico esperadas para as 

proposições. 

 
Quadro 30: Exemplos de respostas a 2d que apresentaram as capacidades esperadas. 

Aluno Resposta 

A13 Apesar de que a poluição do ar possa diminuir outras formas de impactos ambientais podem 

acontecer. 

B15 Não é possível gerar combustível renovável sem causar impacto ambiental. 

D7 Pode diminuir mas não acredito ser 100% 

D13 Pois combustíveis renováveis também poluem, seja na sua produção e até mesmo na queima. 

H18 Terão impactos ambientais, como a maior produção de cana de açucar e de outras 

monoculturas por exemplo. 

H20 Mesmo substituindo o petróleo por combustíveis renováveis ainda há desvantagens, como 

impactos ambientais. 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Há alguns pontos importantes, tais como, na resposta do aluno H20, na qual 

afirma que mesmo substituindo o combustível, ainda haverá desvantagens, como os 

impactos ambientais, ou seja, esse aluno teve a capacidade de justificar o porquê seria 

um mito a proposição, pois mesmo substituindo o combustível, ainda causariam 

impactos ambientais. Podemos refletir também, que esse aluno não apresentou quais 

impactos ambientais seriam, sendo que os mesmos foram discutidos no decorrer da 

oficina, portanto se este tivesse apresentado em sua resposta, além de apresentar a 

capacidade de justificar a sua resposta levando em conta os seus conhecimentos, este 

aluno apresentaria a capacidade de exemplificar a sua resposta, como podemos 

averiguar na resposta do aluno H18. Podemos notar que no decorrer das respostas dos 

alunos, aparecem frequentemente as capacidades de avaliação e exemplificação, e 

podemos relacionar esse fato por ser essas capacidades segundo Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2000) as mais frequentes nas mais diversas listagens e descrições relacionadas 

com o pensamento crítico. 
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Assim, nas diversas listagens e descrições de capacidade de pensamento 
crítico aparecem com frequência as seguintes capacidades: identificar 
assunções, feitas pelo próprio ou por outros; clarificar e focar questões que 
sejam relevantes par o assunto sob consideração; fazer inferências, incluindo 
fazer deduções e induções e avaliar ou ajuizar da credibilidade de uma fonte. 
(TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2000, p.30) 

 

 Outro resultado significativo são as respostas que apresentam as discussões que 

foram feitas no decorrer da oficina, indicando que houve apropriação de conhecimentos 

por parte dos alunos e o desenvolvimento da capacidade de justificar as respostas, por 

exemplo, na resposta de F5 “Toda extração afeta o meio ambiente, e atualmente o 

mundo é muito dependente do petróleo”, a capacidade de justificar pode ser evidenciada 

quando o aluno responde que toda a extração irá afetar o meio ambiente, pois a 

proposição dizia que a substituição por um combustível não renovável não iria causar 

mais impactos ambientais. Assim como, a capacidade de decidir uma ação analisando o 

todo fica evidente quando o aluno sinaliza a dependência do mundo com o petróleo, 

pois este assunto foi discutido ao decorrer da oficina, logo podemos inferir que o aluno 

apropriou-se do conhecimento que foi discutido para apresentar a sua justificativa. 

Com relação às respostas que não apresentaram a capacidade esperada, 

obtivemos o resultado de 19 respostas, sendo que assim como na proposição anterior, 

em algumas respostas foi possível identificar uma provável falta de compreensão, pois 

apresentam uma justificativa que não condiz com a resposta dada. Como podemos 

observar na fala de G8 “Sim, mas iria prejudicar a produção de muitas outras coisas” 

justificando que ao usar um combustível renovável, acaba prejudicando as demais 

produções, o que permite deduzir que poderia tratar-se da plantação de outros alimentos 

e a monocultura, pois é um assunto que foi discutido pelos bolsistas como sendo uma 

consequência do uso de um combustível renovável. Dessa forma, o aluno estaria 

justificando que há danos ambientais, porém esse assinalou a proposição como sendo 

um mito. 

 No quadro 31, há exemplos das questões que não apresentaram as capacidades 

de pensamento crítico. 

 
Quadro 31: Exemplos de respostas a 2d que não apresentaram as capacidades esperadas. 
Aluno Resposta 

B4 Acredito que até no solo o petróleo faz mal. 

B10 Vai mudar o processo de extração da matéria prima. 

C13 Mas é preferível. 
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G16 Não, pois vai ser o mesmo... 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A título de exemplo, podemos citar a resposta de B4, onde esse aluno justificou 

a sua resposta falando do petróleo, sendo que a proposição estava abordando acerca de 

um combustível renovável, o que também nos leva a refletir, se esse aluno entendeu 

sobre a discussão feita na oficina sobre combustíveis renováveis e não-renováveis, no 

qual foi dito que o petróleo era um combustível não-renovável. Outro exemplo seria a 

resposta de B10, na qual o aluno não apresenta a capacidade de justificar o porquê a 

resposta era um mito, mas justificou sobre o processo de extração, ao qual não estava 

presente na proposição. Novamente podemos citar aqui, a questão de que o 

desenvolvimento das capacidades do pensamento crítico, estão relacionadas com o 

conhecimento científico, desse modo, se o aluno não aprendeu sobre o conceito dos 

combustíveis renováveis e não-renováveis ele não irá apresentar em suas respostas a 

capacidade de justificar o porque daquela resposta (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 

2000, CANAL, 2014) 

 

4.2.4.c – Análise da proposição 3 (3d). 
 

 Com a análise das respostas para a proposição 3: “Em meu carro Flex, eu 

prefiro abastecer com etanol, porque ele é um combustível renovável, que não polui o 

meio ambiente”, obtivemos o resultado satisfatório de 105 respostas que apresentara a 

capacidade esperada de indução e avaliação dos mitos e verdades, e a capacidade de 

decidir se é um mito ou verdade utilizando os conceitos discutidos durante a oficina. No 

quadro 32, expomos exemplos de respostas que apresentaram a capacidade esperada. 

 

Quadro 32: Exemplos de respostas a 3d que apresentaram as capacidades esperadas. 
Aluno Resposta 

B11 A curto prazo pode não causar tanto dano, pois a liberação de CO2 é menor que os 

combustíveis fosseis. Mas a longo prazo pode causar o solo com o retorno de resíduos. 

C11 Pois polui o meio ambiente igual a gasolina porém libera 4X menos CO2. 

C16 Etanol é sim combustível renovável, porém não deixa de poluir o meio ambiente, apesar que 

sua poluição seja bem menor que a gasolina. 

D1 O etanol polui o meio ambiente no processo de extração e queima da cana, nos meios de 

produção também. 
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E2 Polui menos em relação a gasolina. Muitas vezes escolhemos pelo rendimento em relação ao 

preço. 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 A resposta do aluno B11 mostra que além de justificar que o etanol vai poluir, 

também indica a representação simbólica do dióxido de carbono, bem como procura 

explicar o que acontece com o solo a longo prazo após essa queima, ainda que não é 

possível compreender o sentido da resposta. É importante salientar que esses aspectos 

foram discutidos na oficina temática pelos bolsistas, nos indicando uma possível 

apropriação do conhecimento, portanto como essa atividade faz parte do terceiro 

momento pedagógico (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009) que é a 

aplicação do conhecimento, esse apresenta nessa sua justificativa também a 

extrapolação do conhecimento, pois o utilizou para responder a outra questão de 

desafio, e não somente a questão problema inicial da oficina temática. O mesmo 

acontece na resposta do aluno D1, que faz menção ao processo da extração e queima da 

cana-de-açúcar, assunto que também foi exposto para os alunos. Desse modo, o aluno 

apresentou a capacidade de avaliar que seria um mito e justificar a resposta utilizando a 

capacidade de analisar e apropriar-se de um conhecimento que foi discutido pelos 

bolsistas. 

 No caso de C11, é feita uma comparação entre as reações de combustão da 

gasolina, com a do etanol e o aluno, por meio da representação, indica que a combustão 

do etanol libera quatro vezes menos CO2. As reações que representam a combustão da 

gasolina e etanol foram apresentadas aos alunos como forma de explicar a fuligem preta 

verificada na latinha, a produção de CO2 e CO (monóxido de carbono) como 

componentes relacionados à poluição. Com isso, foi possível explicar por meio da 

estequiometria a quantidade maior de produtos oriundos da queima da gasolina quando 

comparada ao etanol.  

 O aluno C11 busca justificar a resposta utilizando os argumentos por meio da 

representação, no entanto, averiguamos em sua resposta que não consegue desenvolver 

explicitamente os aspectos químicos. Ademais, associando que na queima do etanol 

também está sendo depositado carbono, só que em menor quantidade, em relação a essa 

também poluição do etanol, como podemos verificar na resposta de C16. 

 Enfim, E2 justifica apontando diferenças na quantidade de poluição gerada pelos 

dois combustíveis, e ainda argumenta que a escolha recai no rendimento e preço, apesar 
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das questões envolvendo a poluição, essa capacidade apresentada de procurar 

semelhanças e diferenças, faz parte da categoria de clarificação elementar no quadro de 

Taxonomia de Ennis (1987) e não era um dos objetivos principais ao realizar essa 

questão, demonstrando assim nesse aluno a disposição também proposta nesse quadro 

do aluno usar as suas próprias capacidades para pensar de uma forma crítica 

(TENREIRO-VIEIRA, 2000). É importante destacarmos o argumento de E2, pois nos 

primeiros questionários, principalmente no inicial, o preço e rendimento eram os 

principais fatores que os alunos levavam em consideração, mas na resposta de E2 (assim 

como na resposta de outros alunos), nos mitos e verdades, após serem discutidos outros 

fatores que interferem também na escolha, a sua incidência diminuiu bastante, abrindo 

espaço para questões relacionadas aos impactos com o meio ambiente. 

 Outro resultado obtido, foi que constatamos 18 respostas que não apresentaram 

as capacidades esperadas, e 105 que sim, ou seja, conseguir por meio dos 

conhecimentos adquiridos durante a oficina, distinguir se a proposição seria um mito ou 

uma verdade, e conseguisse justificar os motivos da escolha. No quadro 33 seguem 

alguns exemplos de respostas que não apresentaram as capacidades de pensamento 

crítico. 

 
Quadro 33: Respostas a 3d que não apresentaram as capacidades esperadas. 
Aluno Resposta 

B7 Pelo Ciclo do CO2 

B10 Não, pois a liberação de energia do etanol é menor. 

B13 Efeito estufa 

B15 Ocorre um menor consumo. 

C13 Porém é relativo 

D13 C5H5OH(g) + 3O2 (g)2 CO2 (g) + 3 H2O (l) 

E6 Depende do valor econômico 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 Para argumentarmos sobre os motivos de as respostas não terem atingido as 

capacidades esperadas, é importante relembrarmos que esperávamos que os alunos 

apresentassem em suas respostas a capacidade de avaliar que combustíveis renováveis 

apesar de diminuir a emissão de gases, ainda assim poluem. Dessa forma, respostas 

como de B7 e E6 podem ser classificadas como não apresentaram a capacidade pois 

acabaram utilizando fatores como o econômico que não justificariam aquela proposição. 
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Assim como B13 que não justificou o porquê seria um mito, e somente escreveu 

a palavra “efeito estufa” o que nos faz refletir, sobre o que ele quis dizer com isso, o que 

causa esse efeito estufa? seriam os combustíveis renováveis? E, principalmente é 

importante considerarmos, que esse aluno pensa que apenas a resposta do modo que foi 

feito, já é o suficiente para a justificativa. Dessa maneira, podemos dizer que os alunos 

não apresentaram a capacidade de justificar a resposta com base na própria proposição, 

e isso acaba sendo comum, pois o aluno esta acostumado ao sistema tradicional de 

ensino, em que somente é exigido dele respostas curtas ou que não o façam pensar 

(TENREIRO-VIEIRA, 2000). 

 Outra resposta interessante a ser discutida é a do aluno D13, que fez uma 

justificativa apresentando a representação da reação de combustão completa do etanol34, 

e não explicando porque tal representação justificaria a sua escolha. Podemos inferir 

que o aluno teve contato com a representação na oficina, pois no segundo momento 

pedagógico (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009) os bolsistas 

discutiram com os alunos os conceitos, sendo realizada o momento de organização do 

conhecimento, podendo assim ter copiado e não refletido sobre a sua resposta. É 

esperado que um aluno ao final da terceira série do Ensino Médio, como foi o caso dos 

alunos participantes da oficina, tenha noção da representação simbólica do etanol assim 

como a de uma reação de combustão. 

 

4.2.4.d – Análise da proposição 4 (4d). 
 

A proposição 4: “Meu carro é Flex, logo eu vou abastecê-lo com gasolina, pois 

mesmo o consumo sendo maior, há mais liberação de energia”, possibilitou com 

análise identificarmos 95 respostas que apresentaram a capacidade esperada e 28 não, 

isto é, a capacidade de conseguir por meio dos conhecimentos adquiridos durante a 

oficina, distinguir se a proposição seria um mito ou uma verdade, e conseguisse 

justificar o porquê. No quadro 34, são expostos alguns exemplos de questões que 

apresentaram as capacidades esperadas. 

  

 

 

34A equação apresenta um erro conceitual em relação ao etanol, pois a fórmula C5H5OH deveria ser 
C2H5OH.  
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Quadro 34: Exemplos de respostas a 4d que apresentaram as capacidades esperadas. 
Aluno Resposta 

A2 O consumo de gasolina será menor que o etanol. 

A11 O consumo de gasolina é menor que o de álcool já que o poder de queima da gasolina é 

maior que o do álcool. 

C12 O consumo da gasolina é menor. Por conta do ponto do calor que gera energia. 

D1 O consumo de gasolina é menor que o consumo do etanol por exemplo. 

H22 O etanol é o maior consumido, porém a gasolina apresenta um poder calorífico maior. 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

As respostas apresentadas no quadro 35 revelam a capacidade de os alunos 

justificarem suas respostas comparando corretamente o poder calorífico e consumo dos 

dois combustíveis, capacidade essa, referente ao quadro de Taxonomia de Ennis na 

categoria de clarificação elementar de analisar argumentos identificando as razões que 

foram enunciadas (ENNIS, 1987). 

As respostas de A2 e D1, apenas justificam mediante o consumo ser maior do 

que o consumo do etanol, porém os alunos não avançam no sentido de tentar explicar os 

motivos do consumo ser diferente. Por outro lado, as respostas de A11, C12 e H22, 

ainda que brevemente, demonstram uma capacidade de tentar explicar os motivos da 

diferença, utilizando o conceito de poder calorífico, ou seja, um argumento mais 

consistente. Essa diferença na consistência cada vez maior das respostas dos alunos, ao 

passar dos questionários, pode ser justificada segundo a discussão de Tenreiro-Vieira 

(2000) em razão dos alunos anteriormente não estarem acostumados a usar essas 

capacidades, e com o passar do tempo, os alunos vão percebendo por meio da mediação 

do professor, o caminho que deve seguir, ou melhor, cada vez mais vão apresentando 

mais argumentos para justificarem a sua resposta de uma forma mais crítica. 

Algumas das respostas que não apresentaram as capacidades de pensamento 

crítico estão expostas no quadro 35. 

 
Quadro 35: Respostas a 4d que não apresentaram as capacidades esperadas. 
Aluno Resposta 

A1 Mais aproveito a longa distancias. 

A12 Que gasolina mais em menor para valer ele servir. 

C8 Pois a gasolina vende mais 

E1 Não é apenas essa fator que vai influenciar 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Para essa proposição, era esperado que os alunos apresentassem em sua resposta 

a capacidade de avaliar que a gasolina libera mais energia, e por isso seu consumo será 

menor, e não maior. Isto posto, o aluno A1 em sua resposta não apresentou essa 

capacidade, e utilizou a informação sobre o aproveitamento do combustível a longas 

distâncias, que é um fator correto, assim como a resposta de C8 que utilizou o fator de 

venda para justificar, sendo que proposição se tratava em termos de energia. Já o aluno 

E1, responde que não é só esse fator que vai influenciar, mas não indica qual o fator não 

explicitando argumentos que corroborem sua escolha. 

 

4.2.4.e – Análise da proposição 5 (5d). 
 

 Com a análise da proposição 5: “Ao queimarmos a mesma quantidade de etanol 

e gasolina, eles irão liberar diferentes quantidades de energia”, 86 respostas 

apresentaram a capacidade de pensamento crítico esperada, e 39 apresentaram as 

capacidades esperadas. O quadro 36 contém alguns exemplos de respostas que foram 

classificadas como apresentaram as capacidades de pensamento crítico esperadas. 

 
Quadro 36: Exemplos de respostas a 5d que apresentaram as capacidades esperadas. 

Aluno Resposta 

A5 Devido a gasolina ter um maior poder de queima e o etanol um menor. 

A14 A mesma quantidade irá liberar quantidades diferentes de energia, pois a densidade e o calor 

especifico diferem. 

B5 Pois eles possuem capacidade de liberação e produção de energia diferentes. 

C12 Para o álcool chegar na mesma quantidade de energia liberada pela gasosa35 ele precisará de 

mais quantidade. Pois ele libera menos energia que a gasolina. 

C13 Pois cada libera uma certa quantidade de calor. Cada grama de gasolina possui uma 

capacidade calorífica maior que cada grama de álcool. 

E2 É verdade, constatamos no experimento e informações sobre as características de cada 

combustível, conforme sua composição. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Há algumas respostas importantes a serem discutidas, tais como a resposta do 

aluno E2, que justificou a sua resposta reportando ao experimento realizado, bem como 
 

35 As respostas foram transcritas tal qual foram apresentadas pelos alunos nos questionário, sendo assim 
gasosa sendo sinônimo de gasolina. 
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as discussões teóricas que foram feitas no decorrer da oficina. Assim sendo, 

evidenciamos que além da capacidade de conseguir identificar se a proposição seria um 

mito ou verdade, há também o porquê da sua resposta. Este aluno apresentou a 

capacidade de pensamento crítico referente à área de inferência sendo categorizada 

como a capacidade de investigar procurando outras explicações possíveis (ENNIS, 

1987). 

 As demais questões apresentam respostas bem semelhantes, como exemplos as 

respostas dos alunos C12 e C13. Podemos avaliar essa semelhança, pelo fato das 

discussões feitas entre todo o grupo, em relação aos questionários anteriores, igualmente 

a realização do experimento sendo em grupo, o que proporciona uma troca de 

informação entre esses alunos. Trata-se de um aspecto muito importante para a 

promoção do pensamento crítico, pois segundo Vieira (2003) este tipo de atividade se 

trata de um processo de pensamento utilizando como meio a reflexão metacognitiva, ou 

seja, é quando os alunos tornam-se conscientes de seus próprios processos de 

pensamento e também se informam e refletem sobre as estratégias de pensamento dos 

seus colegas. 

É indispensável também discutirmos o teor destas respostas que não 

apresentaram as capacidades esperadas, visto que, ao compararmos o resultado com as 

demais proposições, foi a que apresentou um maior índice de respostas que não 

apresentaram as capacidades esperadas. Essas respostas podem ser divididas dois tipos. 

No primeiro, a maioria dos alunos somente assinala que seria uma verdade e não 

justifica a resposta. Sendo assim, podemos dizer que estes alunos também não 

apresentaram a capacidade de pensamento crítico da área de clarificação elementar 

presente na categoria de ao focar uma questão, ele conseguir formular e/ou identificar 

critérios que ajuízem possíveis respostas (ENNIS, 1987). 

 No segundo tipo de resposta, os alunos fizeram confusão com o experimento no 

sentido de não entenderem que cada combustível apresenta um poder calorífico 

diferente, por exemplo, C9 responde “Pois eles possuem a mesma liberação de energia 

também, apenas sua massa que há diferença”. E também por intermédio das respostas, 

podemos inferir que não foi possível encontramos a capacidade de observar e avaliar 

relatórios de observação, que faz parte da área de suporte básico (ENNIS, 1987), ou 

seja, nessas respostas não pode ser evidenciada a capacidade de avaliação das 

observações que fizeram no experimento da queima. 
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4.2.4.f – Síntese dos resultados das proposições dos mitos e verdades 
 

No gráfico 5, são apresentados os resultados alcançados em relação as 

capacidades de cada questão referente ao terceiro questionário. 

  
Gráfico 05: Resultados em relação a promoção da capacidade de PC nas proposições 
dos mitos e verdades. 

78,9% 84,5% 85,4%
77,2%

69,9%
79,2%

21,1% 15,5% 14,6%
22,8%

30,1%
20,8%

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Média

Porcentagem de promoção das capacidades esperadas

Sim Não

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Como pode ser evidenciado pelo gráfico 5, os resultados obtidos em relação a 

promoção das capacidades de pensamento crítico para cada proposição da atividade dos 

mitos e verdades foi satisfatório, pois apresentou uma média percentual de 79,2% de 

respostas que apresentaram as capacidades esperadas. 

Um dos principais resultados que podemos apontar a essa atividade é em relação 

a capacidade dos alunos em assimilar e avaliar a veracidade das informações 

apresentadas em cada proposição, que também vêm ao encontro das discussões Guzzo e 

Guzzo (2015) quando relacionam a necessidade de promovermos essas capacidades 

para sabermos lidar com as informações as quais somos expostos diariamente, pois se 

não questionamos as afirmações apresentadas por outras pessoas, ou até as nossas 

próprias, não teremos como saber quais são verdadeiramente confiáveis. 

 
Nesse contexto, o pensar e o espírito crítico se apresentam não apenas como 
mecanismos de defesa intelectual que diminuem as chances de sermos 
enganados, mas também como ferramentas essenciais para compreendermos 
melhor o mundo e guiarmos o curso de nossas ações de modo mais razoável. 
(GUZZO, GUZZO, 2015, p.74) 

 

Outro ponto em relação aos resultados obtidos com as respostas dos alunos às 

proposições, é o de que na maioria das justificativas dadas as proposições que foram 
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classificadas como apresentaram as capacidades de pensamento crítico esperadas, 

apareceram os conceitos teóricos e discussões a cerca dos impactos do uso e queima dos 

combustíveis para o meio ambiente que foram explicados pelos bolsistas durante toda a 

oficina. Desse modo, permitindo-nos avaliar que grande parte dos alunos, conseguiu 

incorporar em suas respostas esses conhecimentos científicos que não estavam presentes 

nas respostas dadas ao questionário inicial. 

Emerge assim, a necessária discussão das diferentes capacidades de pensamento 

crítico apresentadas pelos alunos além das capacidades que eram os objetivos das 

proposições. Com isso, podemos avaliar que os alunos desenvolveram as capacidades 

e/ou as aprimoraram em relação aos conhecimentos acerca dos combustíveis ao 

transcorrer de sua participação na oficina. Que vêm ao encontro do que Vieira (2003) 

discute, pois para o autor as capacidades de pensamento crítico não são desenvolvidas 

de forma espontânea e natural, mas para promovê-las é preciso que os alunos mobilizem 

o pensamento de forma mais eficiente, profunda e consciente. 

Como já apontamos no decorrer da discussão dos resultados das proposições, há 

a necessidade de pensarmos em alguns aspectos dessa atividade para avaliarmos os 

resultados obtidos. Sendo o primeiro a respeito da atividade dos mitos e verdades ser 

realizada ao fim da atividade, e na maioria das aplicações que foram analisadas aqui, 

por causa da mobilidade, as escolas tiveram o tempo de permanência no laboratório de 2 

horas ou até menos. Podemos inferir também, em relação a promoção das capacidades 

de pensamento crítico nesse curto espaço de tempo, pois segundo Tenreiro-Vieira 

(2000), em relação aos programas curriculares, não há um consenso de qual deve ser o 

tempo mínimo de intervenção em sala de aula, mas normalmente em cursos de 

intervenção são utilizados pelo menos um semestre curricular, podemos então 

caracterizar a nossa oficina como uma atividade que possa vir a introduzir esse ensino 

do pensamento crítico. 

Essa pressão contra o tempo prejudicou os alunos a responderem as proposições, 

assim como na maior parte das vezes, as suas justificativas não foram discutidas, o que 

teria sido o ideal para evolução do poder de argumentação dos alunos. Uma atividade 

como os mitos e verdade exige uma concentração maior para responder e pensar nas 

proposições, posto que não trata-se de uma questão simples, é necessário pensar nos 

aspectos que envolvem a proposição.  

Outro ponto importante é o que no contexto escolar esses alunos tem somente 

duas aulas de química de 50 min. cada na semana, sendo essas muitas vezes em 
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diferentes dias. Logo, isso faz com que os alunos não estejam acostumados a ficarem 

tanto tempo em uma atividade, que além de levar mais tempo, não é avaliativa, ou seja, 

o aluno não receberá uma nota ao fim da oficina, o que faz com que muitos não 

empenhem-se. 

 E por fim, o fato de não termos avaliado os questionários após o fim de cada 

oficina. Isso seria importante no processo de reflexão e amadurecimento dos bolsistas, e 

na melhoria do processo de condução e reformulação da oficina, pois para o ensino do 

pensamento crítico há a necessidade que estes estejam preparados para usar as suas 

própria capacidades de pensamento crítico, sendo a reflexão uma delas (TENREIRO-

VIEIRA, 2000). 
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Considerações Finais  

 

 Nessas considerações finais, consideramos o processo de reformulação da 

oficina temática “Combustíveis: a Química em movimento “, como também o conjunto 

de respostas que foram analisadas e investigadas dos alunos do Ensino Médio, sujeitos 

fundamentais da pesquisa. Assim como, a nossa questão de pesquisa, que era “Qual o 

potencial de uma oficina temática de química para a promoção das capacidades de 

pensamento crítico dos alunos do EM?” e os quatros objetivos específicos que foram 

estabelecidos para que fosse possível responder a questão de pesquisa. 

 Sendo o primeiro objetivo o de analisar a reformulação das questões da oficina, 

em relação às capacidades de pensamento crítico de acordo com o quadro da 

Taxonomia de Ennis, que podemos avaliar como satisfatória, pois as questões 

reformuladas potencializaram o desenvolvimento das capacidades de pensamento 

crítico. Além disso, esse processo de reformulação, também nos proporcionou averiguar 

que seria importante que o bolsista tivesse participado do processo da reformulação das 

questões, pois isso ajudaria em uma compreensão mais aprofundada a respeito do que 

espera-se para cada questão e cada etapa da atividade. 

Por consequência, podemos inferir acerca da importância do segundo objetivo, 

que foi o de preparar os bolsistas para aplicar a oficina com o propósito de promover as 

capacidades do pensamento crítico do aluno, pois quando o professor não está 

preparado para aplicar atividades com esse propósito, não conseguirá de forma efetiva 

desenvolver as capacidades esperadas nos alunos. 

Para a continuidade da investigação, o terceiro objetivo específico era aplicar e 

acompanhar a oficina reformulada. Os resultados indicaram o desenvolvimento das 

capacidades de pensamento dos alunos participantes no decorrer da oficina, pois ao seu 

fim, foi possível observar que esses apresentavam um poder de argumentação e de juízo 

de valor maior quando comparado ao início. A título de exemplo, as respostas sobre a 

escolha do combustível incorporaram questões relacionadas aos impactos ambientais, ao 

contrário de ficarem somente no argumento econômico, como foi predominante no 

início da oficina. 

O que remete-nos ao quarto objetivo específico que era investigar por meio da 

análise das respostas dos alunos aos questionários, se houve a promoção das 

capacidades de pensamento crítico após a participação na oficina. Podemos avaliar que, 
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na maioria das questões, os alunos apresentaram capacidades de pensamento crítico que 

não havíamos pensado no planejamento, tais como a capacidade de comparação entre os 

experimentos realizados que foi bastante frequente nas respostas, permitindo-nos assim 

perceber que a reformulação da oficina, assim como as questões planejadas permitiram 

que os alunos fossem além das capacidades que eram planejadas e esperadas para cada 

questão. Sendo assim, por meio dos resultados alcançados depreendemos que a oficina 

apresentou um grande potencial de promoção das capacidades de pensamento crítico 

Podemos avaliar que a possibilidade da promoção das capacidades de 

pensamento crítico da oficina pode ser maior, se esta for utilizada como uma atividade 

inserida no planejamento do conteúdo de termoquímica no contexto da sala de aula de 

acordo com o planejamento do professor, de modo que seja utilizado um tempo maior 

para os alunos refletirem sobre as respostas, principalmente, no caso dos mitos e 

verdades. Dessa forma, a oficina teria um alto potencial pedagógico, uma vez que traria 

a oportunidade do professor fazer a retomada das discussões, possibilitando aos alunos, 

por exemplo, a analisarem e refletirem sobre as justificativas dadas e discutir de maneira 

coletiva as diferentes possibilidades de argumentos. 

Também ressaltamos que, conforme os questionários foram aplicados no 

decorrer da oficina, observamos que a incidência das capacidades de pensamento crítico 

aumentou, assim como as justificativas dos alunos passaram a ser embasadas nas 

discussões teóricas realizadas no decorrer da oficina, mostrando assim, o 

desenvolvimento da capacidade de utilizar o novo conhecimento adquirido, 

complementando o conhecimento que já tinham e diminuindo também alguns erros 

conceituais. 

 A análise dos resultados obtidos indicou-nos a importância da reflexão e análise 

do professor mediador sobre os resultados obtidos ao final de cada aplicação da oficina, 

perfazendo um ciclo contínuo de reflexão sobre a prática. Tal procedimento permitiria 

que, alguns problemas que foram recorrentes, tais como, a falta de compreensão dos 

alunos na resolução dos mitos e verdades, poderiam possibilitar uma reformulação e 

aperfeiçoamento das atividades. Assim sendo, afirmamos que uma atividade requer a 

reflexão contínua do professor, pois cada turma apresenta as suas individualidades e 

dificuldades, então, cabe ao professor estar atento nesse processo para tentar saná-las.  

 No início da oficina, os alunos responderam as questões utilizando seus 

conhecimentos prévios, o que nos possibilitou investigarmos um pouco acerca do que 

conheciam sobre os combustíveis e combustão. Esta investigação é importante para 
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compreendermos de que forma o aluno está pensando e considerarmos os 

conhecimentos prévios no processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos 

científicos. Não era o foco da oficina, mas os resultados mostram que é importante dar 

voz ao aluno no processo de construção com atividades intencionalmente planejadas e, 

para isso o que está coerente com os pressupostos teóricos do pensamento crítico, ou 

seja, é preciso considerar que as atividades de ensino devem ser alicerçadas em uma 

concepção construtivista de ensino e aprendizagem. 

 E como perspectiva de continuidade da pesquisa, podemos sinalizar a respeito 

do desenvolvimento da pesquisa que houve alguns objetivos específicos propostos no 

projeto que não foram possíveis serem investigados, que é o caso dos objetivos 

relacionados a formação dos bolsistas do projeto PIBID que participaram da 

investigação, uma vez que o tempo de um mestrado acabou sendo curto, propomos a 

continuidade desse trabalho no âmbito da pesquisa do doutorado. Pois para a formação 

de um cidadão mais crítico em sociedade, é imprescindível que os professores estejam 

preparados e tenham conhecimento sobre o pensamento crítico. 

 Como perspectiva de pesquisa no campo do pensamento crítico, podemos 

retomar a discussão sobre as Leis que foram apresentadas no capítulo 2, consideramos a 

importância de ser realizada uma pesquisa mais detalhada sobre as concepções teóricas 

que fundamentam a noção de pensamento crítico identificada nos documentos. Por hora, 

podemos inferir que há a presença da obrigatoriedade de que em nossas escolas, os 

alunos sejam educados para a cidadania, emergindo assim a necessidade de cada vez 

mais investirmos na formação dos professores, pois para que seja possível o 

desenvolvimento da cidadania, requer que o professor esteja preparado para utilizar suas 

próprias capacidades de pensamento crítico. 

 Por fim, entendemos que os resultados da pesquisa possam promover e auxiliar 

na conscientização da comunidade de educadores de química acerca da contribuição que 

atividades promotoras das capacidades de pensamento crítico podem vir a trazer para a 

formação de um cidadão mais crítico em sociedade, bem como a contribuição que 

planejamentos com esse foco possam vir a trazer para a formação de professores. Pois, a 

pesquisa torna-se importante devido a escassez de materiais didáticos planejados com o 

objetivo de promover as capacidades de pensamento crítico nos alunos de forma a 

promover a sua cidadania. 
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Apêndice I - Questionários que compõem a primeira versão da oficina temática de 
combustíveis. 

Oficina Temática Combustíveis 

Nome:_________________________________Data:_______ Turma:______ 

 

Questionário Inicial 

1. Quais são os combustíveis que vocês conhecem? 

2. Porque vocês consideram estes materiais combustíveis? 

3. Quais desses combustíveis podem ser utilizados em automóveis? 

4. Qual é o combustível que os seus pais utilizam nos carros? 

5. O que significa dizer que um carro é flex? 

 

Quadro de proposições - Mitos e Verdades 

Proposições Mito Verdade Justificativa 

Carros movidos à álcool não poluem o meio 

ambiente, diferente de carros movidos a 

gasolina. 

(  ) (  )  

Ao queimarmos o álcool ou a gasolina, 

ocorrerá a liberação de energia. 

(  ) (  )  

Meu carro é Flex, logo eu vou abastecê-lo 

com gasolina ao invés de álcool, por que o 

consumo será menor. 

(  ) (  )  

Em meu carro flex, eu prefiro abastecer com 

gasolina, pois é um combustível renovável. 

(  ) (  )  

Não existem desvantagens no uso de 

combustíveis renováveis porque são limpos 

e verdes. 

(  ) (  )  

 

Questões Pré-laboratório 

1. Qual dos dois (etanol ou gasolina) vocês acreditam que polui mais? 

2. Quais os danos causados pela poluição dos carros? 

3. Em relação aos dois combustíveis (etanol ou gasolina), o consumo vai ser igual? 

Justifique. 
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Questões após a realização do experimento 

1. Qual combustível foi consumido em maior quantidade? Por quê? 

2. Qual o papel da água nesse experimento? 

3. Qual combustível liberou uma maior quantidade de calor? 

Por quê? 

 

Retomada do Quadro de proposições – Mitos e Verdades 

 

Questão final da oficina 

1. A partir das discussões feitas nessa oficina, qual combustível você escolheria? E por 

quê? 
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Apêndice II - Questionários que compõem a oficina temática de combustíveis 
reformulada de acordo com os pressupostos teóricos de pensamento crítico. 

 

Oficina Temática Combustíveis 

Nome:_________________________________Data:_______ Turma:______ 

 

Questionário Inicial 

1. O que vocês entendem por combustíveis? 

2. Dê exemplos de combustíveis que vocês conhecem. 

3. Dentre os combustíveis que vocês elencaram, quais podem ser utilizados nos carros? 

Explique quais são as principais características dos combustíveis destinados a este uso.  

4. O que significa dizer que um carro é flex?  

 

Questões pré-laboratório 

1. O uso dos dois combustíveis (etanol e gasolina), pode causar poluição no meio 

ambiente? Que tipo de poluição eles causam e de que forma isso ocorre?  

2. Em relação ao consumo de combustíveis pode se afirmar que o gasto do etanol e da 

gasolina vai ser igual? Justifique. 

 

Questões Pós-laboratório 

1. Analise a tabela 01, e responda: Qual combustível foi consumido em maior 

quantidade? Por quê?  

2. Explique qual o papel da água no experimento?  

3. Escreva as suas possíveis conclusões acerca do experimento, em relação a produção 

de calor.  

 

Quadro de proposições – Mitos e Verdades 

 

 Mito Verdade Justificativa 

1. A condição para que um material seja 

considerado um bom combustível, relaciona-

se exclusivamente com a capacidade de liberar 

 

(  ) 

 

(  ) 
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calor em quantidade economicamente 

aproveitável. 

2. Substituir o petróleo por combustíveis 

renováveis vai reduzir a emissão de gases 

causadores do efeito estufa, sem causar 

impactos ambientais. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

3. Em meu carro Flex, eu prefiro abastecer 

com etanol, porque ele é um combustível 

renovável, que não polui o meio ambiente.  

 

(  ) 

 

(  ) 

 

4. Meu carro é Flex, logo eu vou abastecê-lo 

com gasolina, pois mesmo o consumo sendo 

maior, há mais liberação de energia. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

5. Ao queimarmos a mesma quantidade de 

etanol e gasolina, eles irão liberar diferentes 

quantidades de energia. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

Questão final da oficina 

A partir das discussões feitas nessa oficina, qual combustível você escolheria? E por 

quê?  
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Apêndice III - Roteiro do Experimento da queima dos combustíveis 
 
Reagentes 
Gasolina e etanol (álcool de posto). 
 
Procedimentos 
1)  Medir com uma proveta 200,0 mL de água e transferir para a latinha de alumínio;  
2) Adaptar o termômetro a latinha de modo que o bulbo esteja submerso na água, sem 
tocar em suas paredes; 
3) Prender a latinha com suporte em forma de anel, deixando-a localizada acima da 
lamparina; 
4) Medir a temperatura inicial da água e anotar na tabela 1; 
5) Medir a massa do conjunto combustível + lamparina e anotar na tabela 1; 
6) Acender a lamparina com CUIDADO; 
7) Apagar a lamparina quando a temperatura da água chegar a 60 oC; 
8) Medir a massa do conjunto lamparina + combustível e anotar na tabela 1; 
 
Tabela 1: Dados obtidos na queima do combustível 

 

Combustível 

Massa 
inicial 

combustível 
(g) 

Massa final do 
combustível 

(g) 

Variação de 
massa 

combustível (g) 

Temperatu
ra inicial 
da água 

(ºC) 

Temperatu
ra final da 
água (ºC) 

Variação da 
temperatura 
da água(ºC) 

 

Etanol 

      

 

Gasolina 
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Apêndice IV - Respostas dadas pelos alunos a primeira pergunta do pré-laboratório. 
 
Colégio A 

Cod. 
aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

A1 Causam poluição reconhecido como gás 
carbônico 

NÃO --- --- 

A2 Sim. Com a queima desses combustíveis 
libera o dióxido de carbono CO2 que 
destrói a camada de ozônio 

SIM - CO2 
- Camada 

de 
Ozônio 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

A3 Sim, ambos poluem. Eles liberam 
substâncias tóxicas para pessoas e meio 
ambiente quando reagem para 
proporcionar a combustão. 

SIM -
Combust

ão 
-

Substânci
as tóxicas 

-Combustão 
 

A4 Sim, podem. O tipo de poluição gerado é 
gasoso. Ocorre como produto da reação 
de combustão. 

SIM -Poluição 
gasosa 

-
Combust

ão 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

A5 Bom, acho que nao depende do uso dos 
dois combustíveis juntos, sendo que eles 
poluem através da fumaça depois da 
queima no motor 

NÃO --- --- 

A6 A partir da combustão e gerado um 
resÍduo esse resÍduo contamina o ar. 

NÃO --- --- 

A7 Sim, a liberação de CO2 prejudica o ar 
que respiramos e pode causar danos a 
camada de ozônio expondo os raios 
solares 

SIM - CO2 
-Camada 
de ozônio 

-Raios 
solares 

-Gases poluentes 
-Consequências da 

poluição 

A8 Sim. A poluição ocorre quando é 
liberado à atmosfera a substância 
resultante da queima dos combustíveis. 

SIM -Queima 
dos 

combustí
veis 

-Combustão 

A9 Sim. Causam a poluição do ar 
geralmente, pois liberam gás carbônico 
após a queima 

SIM -Queima 
- CO2 

-Combustão 
-Gases poluentes 

A10 Sim. O tipo de poluição causada é a 
liberação de dióxido de carbono na 
atmosfera, contribuindo para diversos 
efeitos climáticos, como o efeito estufa. 
Isso ocorre, principalmente com a 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-Queima 
dos 

-Gases poluentes 
-Consequências da 

poluição 
-Combustão 
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queima desses combustíveis. combustí
veis 

A11 Ambos os combustíveis causam a 
poluição do ambiente. Eles poluem pela 
forma de chuva ácida (H20 + CO2) e 
formando uma “cortina” de CO2 na 
atmosfera causando as chamadas ilhas de 
calor. Essa poluição se dá principalmente 
pela liberação de CO2 após a queima. 

SIM -
ambiente 
-Chuva 
ácida 
- CO2 

-Queima 

-Consequências da 
poluição 

-Gases poluentes 
-Combustão 

A12 Sim. Poluição do ar pela liberação de 
poluentes como CO2. 

SIM -Poluição 
do ar 
- CO2 

--Gases poluentes ar 

A13 Sim. Após a combustão há a liberação de 
CO2 causando poluição do ar. 

SIM - CO2 
-Poluição 

do ar 

-Gases poluentes ar 

A14 Causam poluição para o meio ambiente, 
creio ser poluição do AR, ocorre com a 
“queima” do combustível que libera 
fumaça, e a gasolina poluem mais 

SIM -Meio 
ambiente 
-Queima 
-Fumaça 

-Combustão 

A15 Sim, poluição do ar. NÃO --- --- 

A16 Sim, poluição do ar. Liberam gás 
carbônico 

SIM -Poluição 
do ar 
- CO2 

-Gases poluentes ar 

A17 Podem sim, liberando o CO2 na 
atmosfera e assim acabando com a 
camada de ozônio e tornando o ar impuro 

SIM - CO2 
-Ar 

impuro 

-Gases poluentes ar 

A18 Sim, libera gás carbônico que poluí a 
atmosfera e causa danos na camada de 
ozônio. Chuva ácida 

SIM - CO2 
-

Atmosfer
a 

-Camada 
de ozônio 
-Chuva 
ácida 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

Colégio B 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-
do 

Categoria 

B1 Sim, pode causar poluição ao meio 
ambiente. Sua poluição ocorre pela sua 
combustão e liberação de fumaça. 

SIM -Meio 
ambiente 

-
Combust

ão 
-Fumaça 

-Combustão 

B2 Sim, destruindo a camada de ozônio e 
poluindo até mesmo o ar, é causado pela 
liberação de CO2 

SIM -Camada 
de 

Ozônio 
-Poluição 

do ar 

-Gases poluentes ar 
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- CO2 

B3 Sim, eles liberam gases tóxicos poluindo 
o ar e se concentram na atmosfera 
contribuindo para o efeito estufa. 

SIM -Gases 
tóxicos 

-Poluição 
do ar 

-
Atmosfer

a 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

B4 Sim! Poluição do ar. Acontece devido ao 
pretume da fumaça que sai do 
escapamento 

SIM -Poluição 
do ar 

-Fumaça 

-Gases poluentes ar 

B5 Sim; causam poluição atmosférica, 
ocorre quando há queima do combustível 
que libera a fumaça no ambiente, 
liberando poluente 

SIM -Poluição 
atmosféri

ca 
-

Ambiente 
-Fumaça 

-Gases poluentes ar 

B6 Sim, através da liberação de CO2 da 
decorrência da queima do combustível 

NÃO --- --- 

B7 Sim. A queima dos combustíveis polui o 
ar. 

SIM -Queima 
-Poluição 

do ar 

-Combustão 
-Gases poluentes ar 

B8 Sim, o excesso de queima de 
combustível que libera carbono pode 
prejudicar a camada ozônio 

SIM -Queima  
-C 

-Camada 
de ozônio 

-Gases poluentes ar 

B9 Sim, a poluição do ar, e ocorre por meio 
da liberação de gás carbônico 

SIM -Poluição 
do ar 
- CO2 

-Gases poluentes ar 

B10 Sim, pois ambos em sua combustão 
liberam água e CO2 na atmosfera 

SIM -
Combust

ão 
-

CO2+H2
O 
-

Atmosfer
a 

-Gases poluentes ar 

B11 Sim, liberação de gás carbônico, em 
meio a combustão ocorrendo a liberação 
de H2O e CO2 gerando energia 
mecânica, gases tóxicos e metais 
pesados. 

SIM -H2O+ 
CO2 

-Energia 
mecânica 

-Gases 
tóxicos 
-Metais 
pesados 

-Gases poluentes ar 

B12 Sim, há liberação de gases como 
monóxido e dióxido de carbono. 

SIM -CO e 
CO2 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 
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Poluição atmosférica através dos gases 
eliminados após a combustão. 

-Poluição 
atmosféri
ca 
-
Combust
ão 

B13 Sim, poluição no ar, sendo causado 
instantaneamente quando queimado, 
trazendo diretamente ao ar o CO e CO2, 
que podem causar á morte se inalado em 
grandes proporções (isso ocorre 
geralmente em locais fechados, onde o 
CO e CO2 ficam mais concentrados) 

SIM -Poluição 
do ar 
-Queima 
-CO e 
CO2 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

B14 Sim. Porque é liberado o CO2 NÃO --- --- 

B15 Sim, eles liberam CO2 e outros gases NÃO --- --- 

B16 Sim, liberam muito CO2 e outros gases 
poluentes 

NÃO --- --- 

B17 Sim, poluição gasosa em forma de 
fumaça/fuligem 

SIM -Poluição 
gasosa 

-Fumaça 

-Gases poluentes ar 

B18 Sim, com a liberação de CO2 na 
atmosfera na combustão 

SIM - CO2 
-

Combust
ão 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

Colégio C 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

C1 Sim, poluição do ar, ocorre por 
combustão 

SIM -Poluição 
do ar 

-
Combust

ão 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

C2 Sim, eles aumentam a poluição 
atmosférica como consequência 
aumentam a temperatura 

SIM -Poluição 
atmosféri

ca 
-

Aumento 
Temperat

ura 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

C3 Sim, eles liberam gás carbônico que são 
tóxico para o meio ambiente 

SIM - CO2 
-Meio 

ambiente 

-Gases poluentes ar 

C4 Sim, por causa da queima do gás, e os 
preços são diferentes 

NÃO --- --- 

C5 Sim, a fumaça liberada pelo 
escapamento é o produto da reação, em 
que a formação de CO2. 

SIM -Fumaça 
- CO2 

-Gases poluentes ar 



140 
 

C6 Sim, eles causam poluição a atmosfera e 
 meio ambiente em forma que isso 
ocorre é através da queima dos gases 

SIM -
Atmosfer

a 
-Meio 

ambiente 
-Queima 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

C7 Sim, liberando CO2 NÃO --- --- 

C8 Sim, libera CO2 na queima poluindo o ar SIM - CO2 
-Queima 
-Poluição 

do ar 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

C9 Sim, CO2 liberar NÃO --- --- 

C10 Sim. Libera CO2, Sonora. SIM - CO2 
-Sonora 

-Gases poluentes ar 

C11 Sim. Libera CO2, Sonora. SIM - CO2 
-Sonora 

-Gases poluentes ar 

C12 Sim. Eles liberam gases em grande 
quantidade é muito prejudicial. 

SIM -Gases 
-

prejudici
al 

-Gases poluentes ar 

C13 Sim, durante a queima há a liberação de 
energia 

NÃO --- --- 

C14 Sim, poluição no ar, pois libera CO2 SIM -poluição 
do ar 
- CO2 

-Gases poluentes ar 

C15 Sim, poluem nossa natureza liberando 
CO2 

SIM -natureza 
- CO2 

-Gases poluentes ar 

C16 Sim, liberam quantidade excessiva de 
CO2 

NÃO --- --- 

Colégio D 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

D1 Sim, poluição através da fumaça ou do 
descarte em rios; problemas durante a 
produção 

SIM -Fumaça 
-Descarte 

rios 
-

Produção 

-Gases poluentes ar 

D2 Sim, poluição do ar. Quando o 
combustível é consumido é liberado 
gases que podem prejudicar o meio 
ambiente 

SIM -Poluição 
do ar 
-Meio 

ambiente 

-Gases poluentes ar 

D3 Sim, através da queima do combustível, 
na fumaça que é jogada para fora, pelo 
escap, e vai para o ar e contamina a 
água, etc... 

SIM -Queima 
-Fumaça 

-Ar 
-

-Gases poluentes ar 
-Combustão 
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Contamin
a H20 

D4 Sim, ocorre pela queima (aquecimento) 
liberando o CO2. Pode poluir o ar, água, 
prejudicar a flora, fauna e etc. 

SIM -CO2 
-Queima 

-H20 
-Fauna 
-Flora 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

D5 Sim. Eles poluem após serem utilizados 
no carro, ou seja, após o processo de 
combustão no motor eles saem em 
fumaça. Poluição no ar e na atmosfera 

SIM -
Combust

ão 
-Fumaça 
-Poluição 

do ar 
-

Atmosfér
ica 

-Combustão 
-Gases poluentes ar 

D6 Sim, a fumaça que sai dos escapes NÃO --- --- 

D7 Sim, poluição ao ar, isso ocorre da forma 
que o combustível faz o carro mover 
liberando o gás poluente 

SIM -Poluição 
do ar 

-Lib. gás 

-Gases poluentes ar 

D8 Sim, com a liberação de gás carbônico 
em grande quantidade ocasiona-se o 
aquecimento global, que piora cada dia 
mais 

SIM - CO2 
-

Aquecim
ento 

global 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

D9 Sim. Poluição da camada de ozônio na 
forma de fumaça, quando queimada gera 
CO2 que polui o ambiente 

SIM -Camada 
de ozônio 
-Fumaça 
-Queima 

- CO2 
-Meio 

ambiente 

-Consequências da 
poluição 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

D10 Sim, poluição durante sua produção 
(água e ar) e durante seu uso. Emissão de 
dióxido de carbono, o etanol 

SIM -Polui 
H2O e ar 

- CO2 

-Gases poluentes ar 

D11 Na queima dos combustíveis é emitido 
monóxido de carbono que afeta a 
camada de ozônio 

SIM -Queima 
-CO 

-Camada 
de ozônio 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

-Consequências da 
poluição 

D12 Sim. Poluição do ar devido a emissão de 
gases poluentes 

SIM -Polui ar 
-Gases 

-Gases poluentes ar 

D13 Sim, após a queima dos dois é liberado 
CO2 para o ambiente 

SIM - CO2 
-

Ambiente 

-Gases poluentes ar 

Colégio E 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 
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E1 Causa o efeito estufa, polui o ar 
atmosférico. O gás liberado no 
escapamento é tóxico, o gás carbônico. 

SIM -Efeito 
estufa 

-
Atmosfér

ico 
- CO2 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

E2 Sim, liberam gás carbônico e em 
especial a gasolina liberam óxidos de 
enxofre que contribui com a chuva ácida 

SIM - CO2 
-SO2, 
SO3 

-
Chuvaáci

da 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

E3 Sim, toda combustão causa poluição ao 
meio ambiente. Na natureza, no ar, na 
atmosfera (Chuva ácida) CO em 
CO2(efeito estufa) 

SIM -Meio 
ambiente 

-
Atmosfer

a 
-Chuva 
ácida 

-Efeito 
estufa 

-CO, CO2 

-Consequências da 
poluição 

-Gases poluentes ar 

E4 Sim, podem causar poluição do ar e da 
atmosfera liberando CO2 e CO. 

SIM -Poluição 
ar 
-

Atmosfer
a 

- CO2, 
CO 

-Gases poluentes ar 

E5 Sim, causam poluição ao meio ambiente 
e causam poluição pois liberam CO e 
CO2 

SIM -Meio 
ambiente 
-CO, CO2 

-Gases poluentes ar 

E6 Sim, CO2, CO, C, derivados de S e N 
(óxidos) 

NÃO --- --- 

E7 Sim, liberam gás carbônico quando não 
ocorre a queima completa. Contribui 
com a chuva ácida, aquecimento global e 
poluição atmosférica 

SIM -Queima 
- CO2 

-Chuva 
ácida 

-
Aquecim

ento 
global 

-
Atmosfér

ica 

-Combustão 
-Consequências da 

poluição 
--Gases poluentes ar 

E8 Sim, liberam gás carbônico em excesso 
formando efeito estufa. Além da gasolina 
liberar monóxido carbono na queima 
incompleta 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 
-CO 

 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

E9 Liberação de gases poluentes. O enxofre SIM -Gases -Gases poluentes ar 
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liberado na queima da gasolina forma 
gases (óxidos) que reagem com a água 
produzindo chuva com caráter ácido 

-Chuva 
ácida 

-Consequências da 
poluição 

E10 Sim, a poluição são partículas, óxidos 
que saem do escapamento dos carros e 
liberado para a atmosfera 

SIM -
Partículas 
-òxidos 

-
Atmosfer

a 

-Gases poluentes ar 

Colégio F 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

F1 Sim, na queima da gasolina ele libera 
gases que atingem o meio ambiente 

SIM -Queima 
-Gases 
-Meio 

ambiente 

-Combustão 
-Gases poluentes ar 

F2 Sim. Provenientes da combustão e 
queima feita pelo motor (camada de 
ozônio, etc) liberação de CO2 e demais 
componentes tóxicos ao meio ambiente 

SIM -
Combust

ão 
-Camada 
de ozônio 

-Meio 
ambiente 

-Combustão 
-Consequências da 

poluição 

F3 A liberação de gases tóxicos no ar após a 
queima. Na produção, podem gerar 
resíduos 

SIM -Gases 
-

Resíduos 

-Gases poluentes ar 

F4 Sim a liberação de gases poluentes no ar 
e na atmosfera 

SIM -Gases 
-

Atmosfer
a 

-Gases poluentes ar 

F5 Sim, etanol é proveniente da cana de 
açucar, e após a colheita é queimado a 
terra onde fora plantado, gerando 
prejuízo para o solo, já a gasolina é 
liberada pelo cano de escape do carro 
após a queima no motor, isso polui o ar. 

SIM -Prejuízo 
solo 

-Poluição 
do ar 

-Gases poluentes ar 

F6 Sim, Se utilizados em excesso e ou de 
forma incorreta 

NÃO --- --- 

Colégio G 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

G1 Sim o aquecimento global pois os gases 
liberados na combustão são “tóxicos” 
tanto para o ambiente quanto para os 
humanos. 

SIM -
Aquecim

ento 
global 

-
Combust

ão 

-Combustão 
-Consequências da 

poluição 
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-
Ambiente 

G2 Sim, na queima da gasolina e do etanol 
pelo motor libera gás tóxico que polui 
(apesar do etanol ser menos poluente que 
a gasolina (pois gasolina derivado de 
petróleo e o etanol não) 

SIM -Queima 
-Gases 

-Combustão 

G3 NÃO RESPONDEU NÃO --- --- 

G4 Sim, os dois libera um gás poluente, CO2 NÃO --- --- 

G5 Sim, é poluente libera um gás CO2 NÃO --- --- 

G6 Sim, ele libera um gás (CO2) poluição 
atmosférica 

SIM - CO2 
-

Atmosfér
ica 

-Gases poluentes ar 

G7 Sim, no ar por causa da fumaça dos 
combustíveis são tóxicas 

SIM -Fumaça -Gases poluentes ar 

G8 Sim. Principalmente no ar, pois a 
liberação de CO2 na queima do 
combustível é muito grande. Podem 
ocorrer de diversas formas, mas 
principalmente por meio do oxigênio 

SIM - CO2 
-Queima 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

G9 Sim, é poluente e libera CO2 NÃO --- --- 

G10 Sim, polui o ar por meio da combustão SIM -
Combust

ão 
-Poluição 

do ar 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

G11 Sim, os dois combustíveis podem causar 
poluição no meio ambiente, eles poluem 
o ar por meio da combustão que ocorre 
no carro por meio da liberação de CO2 

SIM -Meio 
ambiente 
-Poluição 

ar 
- CO2 

-Gases poluentes ar 

G12 Sim, a poluição CO2 em camada de 
ozônio que o ar fica mais difícil de 
respirar 

SIM - CO2 
-Camada 
de ozônio 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

G13 Sim, poluição do gás carbônico, ocorre 
com a queima do combustível que causa 
fumaça 

SIM - CO2 
-Queima 
-Fumaça 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

G14 Pode sim, quando libera CO2 do escape a 
fumaça preta por isso poluição ao meio 
ambiente. 

SIM - CO2 
-Meio 
ambiente 

-Gases poluentes ar 

G15 Sim. Pois tem a liberação de CO2 que 
causa poluição do ar, atmosférico. 

SIM - CO2 
Atmosfér
ico 

-Gases poluentes ar 

G16 Sim, pois tem a liberação de gás CO2 e SIM - CO2 -Gases poluentes ar 
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que polui o meio ambiente -Meio 
ambiente 

G17 É sim, com o CO2 que vai do escape vai 
direto para a camada atmosférica 

SIM - CO2 
-Camada 
atmosféri
ca 

-Gases poluentes ar 

Colégio H 

Cod. 
Aluno 

Resposta Capaci-
dade 

Unid. 
Significa-

do 

Categoria 

H1 Sim. Poluem o meio ambiente, pois em 
sua liberação pelo escapamento dos 
carros emitem gases. 

SIM -Meio 
ambiente 
-Gases 

-Gases poluentes ar 

H2 Sim, causam essa poluição pela má 
queima do combustível, liberando gases 
tóxicos, formando a chuva ácida. 

SIM -Queima 
-Gases 
-Chuva 
ácida 

-Combustão 
-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H3 Os dois combustíveis causam poluição 
ao meio ambiente. É liberado dióxido de 
carbono, que pode acelerar o 
aquecimento global e causar chuva 
ácida. 

SIM -Meio 
ambiente 

- CO2 
-

Aquecim
ento 

global 
-Chuva 
ácida 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H4 Sim, liberação de CO2 na queima do 
combustível 

SIM --- --- 

H5 Sim. Podem contribuir com a chuva 
ácida, o aquecimento global. Ocorre de 
forma na liberação do CO2 no ambiente. 

SIM -Chuva 
ácida 

-
Aquecim

ento 
global 
- CO2 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H6 Sim, em sua combustão completa ambos 
liberaCO2, que aumenta a intensidade do 
efeito estufa, e também pode causar 
chuva ácida pela formação do gás 
carbônico. 

SIM -
Combust

ão 
- CO2 
-Efeito 
estufa 

-Chuva 
ácida 

-Combustão 
-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H7 Sim. Eles aceleram o efeito estufa. Em 
sua queima eles liberam CO2 na 
atmosfera, este que se acumula e impede 
que o calor “escape” da atmosfera. 

SIM -Efeito 
estufa 
- CO2 

-Consequências da 
poluição 

H8 Sim, pois liberam o CO2, porém acho 
que a gasolina é mais poluente pois 
deriva do petróleo. 

NÃO --- --- 
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H9 Sim. Quando ocorre a combustão de 
ambos é produzido CO2 e H20, e com 
isso, o CO2 colabora para o efeito estufa 
e deterioriza a camada de ozônio. 

SIM - 
CO2+H2

O 
-Efeito 
estufa 

-Camada 
de ozônio 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H10 Sim, mas a gasolina polui mais que o 
álcool, por liberar CO2 que aumenta o 
efeito estufa 

SIM -CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H11 Sim. Após a queima dos dois 
combustíveis é liberado CO2 no ar, o que 
faz com que aumente o efeito estufa. 

SIM -CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H12 Sim. Pois na queima desses combustíveis 
liberam CO2 o que prejudica o efeito 
estufa. 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H13 Sim, o aumento do efeito estufa pela 
emissão de CO2 na combustão. 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H14 Sim, ele pode causar poluição no meio 
ambiente, como o efeito estufa. 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H15 Sim. A queima de gasolina produz CO2 
que agrava o efeito estufa. E o álcool o 
monóxido. 

SIM - CO2, 
CO 

-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H16 Sim, ambos liberam CO2 e CO (na 
combustão incompleta) no ambiente, 
contribuindo para o efeito estufa e á 
danoso a saúde, respectivamente. 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-
Combust

ão 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

-Consequências da 
poluição 

H17 Sim. Ambos liberam CO2 na combustão, 
contribuindo para o efeito estufa 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-
Combust

ão 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

-Consequências da 
poluição 

H18 Sim. Liberam CO2, gás que contribui 
para o efeito estufa (suas moléculas 
retêm o calor) em sua queima incompleta 
produz CO, que se liga de forma 
irreversível à hemoglobina, causando a 
morte. 

SIM - CO2, 
CO 

-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H19 Sim, causam poluição do ar. Ao sofrer 
combustão a gasolina libera CO2, que 
destrói a camada de ozônio e contribui 
para o efeito estufa. 

SIM - 
Poluição 

ar 
- CO2 
-Efeito 
estufa 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 
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-Camada 
de ozônio 

H20 Sim. Causam a poluição atmosférica 
com o funcionamento do veículo ocorre 
a queima do combustível, liberando a 
fumaça poluente. 

SIM -
Atmosfér

ica 
-Queima 
-Fumaça 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

H21 Sim, causam poluição atmosférica, 
ocorre nos automóveis (devido a queima 
do combustível liberando fumaça 
poluente 

SIM -Queima 
-Fumaça 

-Combustão 

H22 Sim, poluição atmosférica, isso ocorre 
após a queima do combustível. 

SIM -Poluição 
atmosféri

ca 
-Queima 

-Gases poluentes ar 
-Combustão 

H23 Sim. Liberando CO2, o que em excesso, 
agrava o efeito estufa e destrói a camada 
de ozônio. 

SIM - CO2 
-Efeito 
estufa 

-Camada 
de ozônio 

-Gases poluentes ar 
-Consequências da 

poluição 

H24 Sim, esses combustíveis poluem a 
atmosfera, (poluição atmosférica), 
queima de gás carbônico. 

SIM - CO2 
-

Atmosfer
ica 

-Gases poluentes ar 

H25 Sim, pode causar poluição. Queima de 
CO2 

NÃO --- --- 
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Anexo I - Quadro da Taxonomia de Pensamento Crítico proposta por Ennis (1985). 
Metas para um currículo de Pensamento Crítico 

I. Definição operacional: O Pensamento Crítico é uma forma de pensar reflexiva e 

sensata com o objectivo de decidir em que se deve acreditar ou fazer. 

II. Assim definido, o Pensamento Crítico envolve tanto disposições como capacidades 

(designadas no original por “dispositions” e “abilities”, respectivamente). 

 

A- DISPOSIÇÕES: 

1. Procurar um enunciado claro da questão ou tese; 

2. Procurar razões; 

3. Tentar estar bem informado; 

4. Utilizar e mencionar fontes credíveis; 

5. Tomar em consideração a situação na sua globalidade; 

6. Tentar não se desviar no cerne da questão; 

7. Ter em mente a preocupação original ou básica; 

8. Procurar alternativas; 

9. Ter abertura de espírito: 

a. Considerar seriamente outros pontos de vista além do seu próprio 

(pensamento dialógico); 

b. Raciocinar a partir de premissas de que os outros discordam sem 

deixar que a discordância interfira com o seu próprio raciocínio 

(pensamento baseado em supostos); 

c. Suspender juízos sempre que a evidência e as razões não sejam 

suficientes. 

10. Tomar uma posição (e modificá-la) sempre que a evidência e as razões 

sejam suficientes para o fazer; 

11. Procurar tanta precisão quanto a assunto permitir; 

12. Lidar de forma ordenada com as partes de um todo complexo; 

13. Usar as suas próprias capacidades para pensar de forma crítica; 
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14. Ser sensível aos sentimentos, níveis de conhecimento e grau de 

elaboração dos outros. 

 

B- CAPACIDADES 

Clarificação elementar 

1. Focar uma questão: 

a. Identificar ou formular uma questão; 

b. Identificar ou formular critérios para ajuizar possíveis respostas; 

c. Manter presente em pensamento a situação. 

 

2. Analisar argumentos: 

a. Identificar conclusões; 

b. Identificar as razões enunciadas; 

c. Identificar as razões não enunciadas 

d. Procurar semelhanças e diferenças; 

e. Identificar e lidar com irrelevâncias; 

f. Procurar a estrutura de um argumento; 

g. Resumir; 

 

3. Fazer e responder a questões de clarificação e ou desafio, como por exemplo: 

a. Porquê? 

b. Qual é a sua questão principal? 

c. O que quer dizer com “...”? 

d. Importa-se de exemplificar? 

e. O que é que não seria um exemplo (apesar de ser quase um)? 

f. Em que é que isto se aplica a este caso (descreva um contra exemplo)? 

g. Que diferença é que isto faz? 

h. Quais são os factos? 

i. É isto que quer dizer: “...”? 

j. Diria mais alguma coisa sobre isto? 
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Suporte Básico 

4. Avaliar da credibilidade de uma fonte, segundo os seguintes critérios: 

a. Perita/Conhecedora/Versada; 

b. Não há conflito de interesses; 

c. Acordo entre as fontes; 

d. Reputação; 

e. Utilização de procedimentos já estabelecidos; 

f. Risco conhecido sobre a reputação; 

g. Capacidade para indicar razões; 

h. Hábitos cuidadosos. 

 

5. Observar e avaliar relatórios de observação. Os critérios que devem presidir 

são: 

a. Um número mínimo de inferências envolvidas; 

b. Um curto intervalo de tempo entre a observação e o relatório; 

c. O relatório ser elaborado pelo próprio observador, em vez de o ser por outra 

pessoa qualquer (i.e., não por ouvir dizer); 

d. Ter registros. Se o relatório é baseado num registro, é geralmente preferível 

que: 

1) O registro tenha sido efectuado pouco tempo depois da 

observação; 

2) O registro tenha sido feito pelo observador; 

3) O registro tenha sido pelo relator. 

4) O relator acredite no registro, ou por acreditar previamente na 

exactidão deste ou pelas observações efectuadas pelo observador 

serem geralmente correctas. 

 

e. Corroboração; 

f. Possibilidade de corroboração; 

g. Condições de bom acesso; 
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h. Se a tecnologia for útil, uma utilização competente desta; 

i. Satisfação do observador (e do relator, se tratar de uma pessoa diferente) em 

relação aos critérios de credibilidade (item B4). 

 

Inferência 

6. Deduzir e avaliar deduções: 

a. Lógica de classes; 

b. Lógica condicional; 

c. Interpretação de enunciados: 

1) Dupla negação; 

2) Condições necessárias e suficientes; 

3) Outras palavras e frases lógicas: só, e só se, ou, alguma, a 

não ser que, não, não ambos, etc. 

 

7. Induzir e avaliar induções: 

a. Generalizar: 

1) Tipificação de dados; 

2) Limitação do campo-abrangência; 

3) Constituição da amostra. 

 

b. Inferir conclusões e hipóteses explicativas: 

1) Tipos de conclusões e hipóteses explicativas: 

a) Afirmações causais; 

b) Afirmações acerca das crenças e atitudes das 

pessoas; 

c) Interpretações dos significados pretendidos; 

d) Afirmações históricas para que algumas coisas 

tenham acontecido; 

e) Definições relatadas; 

f) Afirmações de que algo é uma razão ou conclusão 

não enunciada. 
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2) Investigar: 

a) Delinear investigações, incluindo o planejamento de 

variáveis controláveis; 

b) Procurar evidências e contraevidências; 

c) Procurar outras explicações possíveis. 

3) Critérios: a partir de assumpções dadas aceitáveis: 

a) A conclusão proposta explicaria a evidência (essencial); 

b) A conclusão proposta é consistente com os factos que se conhecem 

(essencial); 

c) As outras conclusões alternativas possíveis são inconsistentes com 

os factos conhecidos (essencial); 

d) A conclusão proposta parece plausível (desejável). 

 

8. Fazer juízos de valor: 

a. Factos antecedentes; 

b. Consequências; 

c. A aplicação imediata (prima facie) de princípios aceitáveis; 

d. Considerar alternativas; 

e. Comparar, pesar e decidir. 

 

Clarificação elaborada 

9. Definir os termos e avaliar as definições em três dimensões: 

a. Forma: 

1) Sinônimo; 

2) Classificação; 

3) Gama; 

4) Expressão equivalente; 

5) Operacional; 

6) Exemplo – não exemplo. 

b. Estratégias de definição: 

1) Actos 

a) Relata um significado (definição relatada); 
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b) Estipula um significado (definição estipulada); 

c) Exprime uma posição sobre uma questão (posicional, inclui uma 

definição programática e persuasiva). 

2) Identificação e trabalho com equívocos: 

a) Tem em atenção o contexto; 

b) Tipos possíveis de resposta: 

I) A resposta mais simples: “A definição está pura e 

simplesmente errada”; 

II) A redução ao absurdo: “De acordo com aquela 

definição, há um resultado que não 

corresponde ao esperado”; 

III) A consideração de interpretações alternativas 

“Sobre esta interpretação há este problema; 

sobre aquele há aquele outro”; 

IV) Estabelecer que há dois significados para uma 

expressão chave e uma mudança no 

significado de uma para outra; 

V) Desprezar a definição idiossincrásica.  

c) Conteúdo. 

10. Identificar assunções: 

a. Razões não enunciadas; 

b. Assumpções necessárias; reconstrução de argumentos. 

 

Estratégias e táticas 

11. Decidir uma acção: 

a. Definir o problema; 

b. Seleccionar critérios para avaliar possíveis soluções; 

c. Formular soluções alternativas; 

d. Decidir, por tentativas, o que fazer; 

e. Rever e decidir, tomando em consideração a situação no seu todo; 

f. Verificar cuidadosamente a implementação. 

12. Interactuar com outros: 
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a. Empregar e reagir a denominações falaciosas incluindo: 

1) Circularidade; 

2) Apelo à autoridade; 

3) Seguir a posição mais em voga; 

4) Termo que dá nas vistas; 

5) Apor um nome; 

6) Plano escorregadio; 

7) Post hoc; 

8) Non sequitur; 

9) Ad hominem; 

10)  Afirmar o conseqüente; 

11)  Negar o antecedente; 

12)  Conversão; 

13)  Petição ou princípio; 

14) Ou ...ou; 

15) Vaguidade; 

16)  Equivocação; 

17)  Ir contra moinhos de vento; 

18)  Apelo à tradição; 

19)  Argumento a partir de analogias; 

20)  Questão hipotética; 

21) Supersimplificação; 

22)  Irrelevância; 

b. Estratégias lógicas; 

c. Estratégias retóricas; 

d. Argumentar: Apresentar, oralmente ou por escrito, uma posição: 

1) Pensar num determinado tipo de público e ter isso em mente; 

2) Organizar (esquema mais habitual: assunto principal, clarificação; 

razões; alternativas; tentativa para refutar desafios prospectivos; resumo, 

incluindo a repetição do ponto principal). 

Fonte: Oliveira (1992) apud Tenreiro-Vieira (2000, p. 27-33) 
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Anexo II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Alunos do Ensino 
Médio Participantes 
 
Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “O potencial de 
uma oficina temática de Química para a promoção das capacidades do 
Pensamento Crítico” que faz parte do curso de Mestrado em Educação para a 
Ciência e Matemática e é orientada pelo prof. Dr. Marcelo Pimentel da Silveira 
da Universidade Estadual de Maringá. O objetivo da pesquisa é o estudo do 
potencial de uma oficina temática de Química para promover as capacidades 
do Pensamento Crítico de alunos do Ensino Médio, assim como as possíveis 
contribuições para a formação inicial de futuros docentes do projeto PIBID 
Química/UEM ao aplicarem uma oficina com esse propósito. Para isto, a sua 
participação é muito importante, e, se daria da seguinte forma: participação da 
oficina temática de combustíveis, onde serão analisadas somente as respostas 
dos questionários aplicados. Informamos a garantia da possibilidade de 
desistência da participação a qualquer momento. Gostaríamos de esclarecer 
que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda, que as 
informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão 
tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 
sua identidade. Ressaltamos que as gravações de áudio serão utilizadas 
somente na parte da pesquisa relacionada ao processo de formação dos 
bolsistas que ministram a oficina. As gravações não serão divulgadas, em 
nenhum lugar, sem a sua autorização. Após o término do trabalho as 
gravações de áudio serão descartadas. Não haverá benefício direto para os 
participantes da pesquisa, uma vez que os benefícios esperados com os 
resultados são as contribuições que uma oficina temática de química podem 
trazer para a melhoria da aprendizagem em química de alunos do Ensino 
Médio. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite de maiores 
esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços relacionados no referido 
termo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, cujo endereço 
consta neste documento. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de 
igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a 
você. Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 
solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 
ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável 
pelo sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento 
completo. 
Você autoriza a veiculação da sua imagem para pesquisa ( ) Sim ou ( )Não 
Eu,_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 
VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Marcelo Pimentel 
da Silveira. 
________________________________________ Data:…………………….. 
Assinatura ou impressão datiloscópica 
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Para participantes menores de 18 anos, é obrigatório o consentimento do 
responsável que deverá ser assinado pelo pai ou responsável em formulário 
que será enviado à escola e entregue no dia da oficina agendada. 
Eu,_____________________________________________________________
_____________________________________________responsável pelo aluno 
_________________________________________________declaro que fui 
devidamente esclarecido e autorizo a sua participação VOLUNTÁRIA para a 
pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Marcelo Pimentel da Silveira. 
________________________________________ Data:.................................. 
 
Eu, Ananda Jacqueline Bordoni declaro que forneci todas as informações 
referentes ao projeto de pesquisa supra nominado. 
________________________________________ Data:.............................. 
Assinatura do pesquisador 
 
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 
pesquisador, conforme o endereço abaixo: 
Nome: Ananda Jacqueline Bordoni 
Endereço: R. Duque de Caxias, n° 1995, Jardim Independência, Sarandi, 
Paraná 
Telefone/e-mail: (44) 99801-0096; bordoni.ananda@gmail.com 
 
Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 
esclarecida com o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa (COPEP) 
envolvendo Seres Humanos da UEM, no endereço abaixo: 
COPEP/UEM 
Universidade Estadual de Maringá. 
Av. Colombo, 5790. Campus Sede da UEM 
Bloco da Biblioteca Central (BCE) da UEM. 
CEP 87020-900. Maringá-Pr. Tel: (44) 3261-4444 
E-mail: copep@uem. 
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Anexo III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Bolsistas projeto 
PIBID Química-UEM 
 
Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “O potencial de 
uma oficina temática de Química para a promoção das capacidades do 
Pensamento Crítico” que faz parte do curso de Mestrado em Educação para a 
Ciência e Matemática e é orientada pelo prof. Dr. Marcelo Pimentel da Silveira 
da Universidade Estadual de Maringá. O objetivo da pesquisa é o estudo do 
potencial de uma oficina temática de Química para promover as capacidades 
do pensamento crítico de alunos do Ensino Médio, assim como as possíveis 
contribuições para a formação inicial de futuros docentes do projeto PIBID 
Química/UEM ao aplicarem uma oficina com esse propósito. Para isto, a sua 
participação é muito importante, e, se daria da seguinte forma: concessão de 
respostas por meio de questionários, participação em reuniões para estudos 
teóricos sobre pensamento crítico e na aplicação da oficina temática de 
Química onde serão gravados os áudios dos bolsistas. Informamos que erros 
de interpretação das informações durante a transcrição das entrevistas 
poderão ocorrer e causar certo constrangimento, mas caso isso ocorra você 
poderá a qualquer momento desistir de participar, e, ainda, antes da 
apresentação dos dados as transcrições serão submetidas à sua avaliação 
para aprovação. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 
voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 
momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 
Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins 
desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade e que as declarações 
gravadas por áudio, não serão divulgadas, em nenhum lugar, sem a sua 
autorização. Após o término do trabalho as gravações de áudio serão 
descartadas. Não haverá benefício direto para os participantes da pesquisa, 
uma vez que os benefícios esperados como resultado são as contribuições que 
a aplicação que a oficina temática de Química e os estudos teóricos acerca do 
pensamento crítico, podem trazer para a formação de futuros docentes do 
projeto PIBID Química/UEM. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite de 
maiores esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços abaixo ou procurar 
o Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, cujo endereço consta deste 
documento. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, 
sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. Além 
da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, solicitamos 
que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito por 
ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável pelo sujeito 
de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 
 
Eu,_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 
VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Marcelo Pimentel 
da Silveira. 
________________________________________ Data:…………………….. 
Assinatura ou impressão datiloscópica 
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Eu, Ananda Jacqueline Bordoni declaro que forneci todas as informações 
referentes ao projeto de pesquisa supra nominado. 
________________________________________ Data:.............................. 
Assinatura do pesquisador 
 
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 
pesquisador, conforme o endereço abaixo: 
Nome: Ananda Jacqueline Bordoni 
Endereço: R. Duque de Caxias, n° 1995, Jardim Independência, Sarandi, 
Paraná 
Telefone/e-mail: (44) 99801-0096; bordoni.ananda@gmail.com 
 
Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 
esclarecida com o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa (COPEP) 
envolvendo Seres Humanos da UEM, no endereço abaixo: 
COPEP/UEM 
Universidade Estadual de Maringá. 
Av. Colombo, 5790. Campus Sede da UEM 
Bloco da Biblioteca Central (BCE) da UEM. 
CEP 87020-900. Maringá-Pr. Tel: (44) 3261-4444 
E-mail: copep@uem.br 


