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“Para ensinarmos um aluno a inventar 
precisamos mostrar-lhe que ele já 
possui a capacidade de descobrir” 

Gaston Bachelard 

https://pensador.uol.com.br/autor/gaston_bachelard/


 

RESUMO  

 

Este trabalho teve como intuito investigar a temática câncer de pele e a sua relação 
com o ensino de biologia dentro da temática divisão celular e como a mesma pode 
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de alunos da EJA da escola 
estadual do município de Pombos, uma vez que, a maioria dos estudantes da EJA é 
composto por agricultores que se expõe diariamente ao sol. Desse modo o risco de 
desenvolver câncer é muito maior em pessoas que tomaram muito sol ao longo da 
vida sem proteção adequada. Isso se dá pelo fato de que a exposição solar 
desprotegida agride a pele, causando alterações celulares que podem levar ao 
câncer. Por isso, a partir do momento em que sensibilizamos os alunos em relação 
às causas do câncer e a sua prevenção, podemos desenvolver mudanças de 
hábitos. Em vista disso, podemos considerar a Alfabetização Científica, como sendo 
uma possibilidade a mais para se buscar uma forma educacional diferenciada, que 
auxilia no processo educacional e na formação dos cidadões, fazendo com que os 
mesmos compreendam diferentes e distintos fenômenos naturais e a sua relação 
com o cotidiano. Portanto, a seguinte pesquisa se propôs a investigar como essa 
temática pode ser trabalhada se fosse estruturada dentro da perspectiva da 
Alfabetização Científica. Elaboramos e aplicamos uma sequência didática na 
perspectiva de contextualizar a realidade dos estudantes, dando-os maior 
envolvimento e participação no processo de construção do conhecimento científico 
então explorado. Por objetivo, buscamos avaliar o quanto a aplicação de uma 
sequência didática na temática do câncer de pele colabora para o melhor 
entendimento e possível mudança de hábito dentre estudantes da Educação Básica 
pública de uma turma de EJA, predominantemente constituída de agricultores. Os 
resultados da pesquisa indicaram que os alunos possuem um conhecimento acerca 
do tema, mas não tão consolidado. Os alunos sabem da necessidade de se fazer 
uso de protetor solar e/ou de vestuário adequado para diminuir a incidência de 
radiação sobre o seu corpo, mas não o faz corriqueiramente. Foi possível perceber 
que muitos desses alunos por diversos fatores – econômicos, culturais, ... – 
permanentemente se expõem intensivamente ao sol sem avaliar o quanto isso é 
perigoso e prejudicial, pois desconhecem a gravidade das consequências que a 
radiação ultravioleta pode trazer para a sua saúde, podendo promover, assim, o 
surgimento do câncer de pele. O câncer de pele é uma doença que vem 
acometendo os cidadãos e a falta de conhecimento é uma das principais causas 
para o surgimento desta doença. Portanto, cada vez mais se faz necessário informar 
a população sobre esse determinado tema, uma vez que uma via importante para 
modificar hábitos de vida é a educação. Dessa forma, a partir do momento em que o 
aluno compreender verdadeiramente os conceitos científicos, dando-os sentido e 
possibilidade de mudar suas vidas, o mesmo poderá se apodera e modificar a sua 
prática. 
 
 
Palavras- chave: Alfabetização Científica; Câncer de pele; Sequência didática. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 This work aimed to investigate the skin cancer theme and its relation with the 
teaching of biology within the thematic cell division and how it can contribute to the 
teaching-learning process of EJA students of the state school of the municipality of 
Pombos, Since most of the EJA students are farmers who are exposed to the sun 
daily. So the risk of developing cancer is much higher in people who have taken too 
much sun throughout their lives without adequate protection. This is due to the fact 
that unprotected sun exposure harms the skin, causing cellular changes that can 
lead to cancer. Therefore, once we have sensitized students to the causes of cancer 
and its prevention, we can develop changes in habits. In view of this, we can 
consider Scientific Literacy as an additional possibility to seek a differentiated 
educational form that assists in the educational process and in the formation of the 
citizens, making them understand different and distinct natural phenomena and their 
relation With everyday life. Therefore, the following research has proposed to 
investigate how this theme can be worked out if it were structured within the 
perspective of Scientific Literacy. We developed and applied a didactic sequence in 
the perspective of contextualizing students' reality, giving them greater involvement 
and participation in the process of construction of the scientific knowledge then 
explored. The aim of this study was to evaluate how the application of a didactic 
sequence in the skin cancer issue contributes to the understanding and possible 
change of habit among students of Public Basic Education in an EJA class, 
predominantly made up of farmers. The results of the research indicated that the 
students have a knowledge about the subject, but not so consolidated. Students are 
aware of the need to wear sunscreen and / or appropriate clothing to reduce the 
incidence of radiation on your body, but do not do so routinely. It was possible to 
perceive that many of these students, due to various factors - economic, cultural, ... - 
permanently expose themselves intensively to the sun without evaluating how 
dangerous and harmful this is, since they are unaware of the serious consequences 
of ultraviolet radiation. Health, and can thus promote the appearance of skin cancer. 
Skin cancer is a disease that is affecting citizens and lack of knowledge is one of the 
main causes for the onset of this disease. Therefore, it is increasingly necessary to 
inform the population about this particular topic, since an important way to change 
living habits is education. In this way, once the student truly understands scientific 
concepts, giving them meaning and possibility to change their lives, it can take over 
and modify their practice. 
 
 
 
Keywords: Scientific Literacy; Skin cancer; Following teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos em pleno século XXI e cada vez mais se faz necessário formar 

cidadãos que tenham a capacidade de interpretar o que se passa no nosso 

cotidiano, ou seja, fazer uma leitura do que se passa no mundo em que vivem. Pois 

de acordo com Teixeira (2013) a Alfabetização Científica amplia as possibilidades, 

fazendo com que a maioria da população disponha de conhecimentos científicos e 

tecnológicos necessários para se desenvolver na vida diária, ajudando a resolver os 

problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência básica, tomar consciência 

das complexas relações entre ciência e sociedade. Portanto, a utilização de 

temáticas que estejam relacionadas ao nosso dia a dia, assim como estratégias bem 

elaboradas são necessários para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

A discussão sobre o tema câncer de pele se faz pertinente pelo fato do 

crescente aumento da incidência desse câncer em todo mundo. Pois, “esperam-se 

80.850 casos novos de câncer de pele não melanoma nos homens e 94.910 nas 

mulheres no Brasil, em 2016” (INCA, 2016, p.53) 

Dessa forma, relacionar a temática em questão com conceitos científicos é de 

suma importância para sensibilizar o aluno sobre a problemática. Uma vez que 

estamos sempre em desenvolvimento e é função da divisão celular é a manutenção 

da vida de acordo com o processo mitótico que a mesma é responsável. Pois, 

somos seres multicelulares, consequentemente somos formados pela junção de 

várias células, sejam elas sanguíneas, epidérmicas entre outras. A divisão celular 

pode ser compreendida por dois processos: Mitose e Meiose e é através desses 

processos que vamos entender o crescimento dos organismos. 

Em vista disso, a educação escolar necessita mediar ações e orientações que 

alertem e informem a população sobre os riscos da exposição prolongada aos raios 

solares, para que assim se reduza significativamente os números de casos pelo 

país.  

A discussão sobre o tema câncer de pele se faz pertinente pelo fato do 

crescente aumento da incidência desse câncer com significante mortalidade em todo 

mundo, o que não deixa de ser a realidade de muitos dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas pelo interior de Pernambuco, por 

residirem em municípios com altos índices de radiação solar.  
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Como uma realidade, no Brasil, estima-se que de todos os tumores malignos 

registrados, o câncer de pele está entre os mais comuns, registrando 25% dos casos 

(BRASIL/INCA, 2013). O ministério da saúde aponta que essa neoplasia pode atingir 

indivíduos em diversas faixas etárias, porém, se apresenta mais comumente em 

pessoas com mais de 40 anos. Muitas vezes, esse aumento significativo dos 

números de casos de câncer de pele se dá pela falta de conhecimento das pessoas 

sobre os fatores que acarretam o surgimento dessa neoplasia, como também das 

medidas que podem ser tomadas a fim de evitar e/ou diminuir exposições 

prolongadas aos raios solares (MARTIN, 1995). 

A pouca informação sobre esse tema e a carência de estratégias de atenção 

direcionada a jovens, nos faz refletir sobre a necessidade de que ocorra nas escolas 

uma alfabetização cientifica, para que dessa forma a formação acadêmica possa 

contribuir com a compreensão dos problemas e capacite os jovens a tomar decisões 

fundamentadas no saber científico, isto é, preparar os alunos para o mundo atual. 
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REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nos dias atuais, cada vez mais vem aumentando a incidência de câncer de 

pele que segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o câncer de maior 

incidência no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (2012), 

isso vem ocorrendo devido a mudança de hábitos da população, principalmente os 

relacionados à exposição solar. 

Dentro de uma perspectiva de ensino das Ciências Naturais, mais 

contextualizado e aplicado à realidade das pessoas, é possível constatarmos o 

quanto se faz significativo a discussão sobre o tema câncer de pele, pois, de acordo 

com o Instituto Nacional de Câncer (2014), estima-se que há um crescente aumento 

da incidência de câncer de pele em todo mundo. O câncer de pele do tipo não 

melanoma é um dos mais ocorrentes mundialmente, com 80 mil casos por ano no 

Canadá em 2010, 1 milhão de novos casos nos Estados Unidos em 2013, e 182 mil 

no Brasil em 2014 (INCA, 2014). 

Segundo Turco (2010), “a intensidade e a frequência de exposição ao sol 

durante os primeiros 20 anos de vida são os principais agentes etiológicos para o 

seu aparecimento”.  

Para a maioria das pessoas o câncer está associado a uma doença que 

causa a morte ou pode deixar várias sequelas, porém poucos conhecem a forma de 

prevenção. Devido a desinformação por parte da população o câncer de pele vem se 

agravando cada vez mais. A falta de conhecimento relacionado à prevenção são as 

principais barreiras para enfrentar esse mito (BERTOLINI, 2009). 

Para Flor, Davalos e Correa (2007) a radiação emitida pelos raios ultravioletas 

pode trazer tanto benéficos ao ser humano quanto malefícios. Pois, os raios 

ultravioletas são importantes para produção de vitamina D que é um elemento 

essencial para o crescimento e bem estar. Mas se não forem tomados os cuidados 

necessários de proteção podem causar queimaduras, mudanças na pigmentação da 

pele e neoplasia. 

De acordo com o Turco, (2014) o sol é a maior fonte natural de emissão de 

raios ultravioletas. E a pele acaba sendo o órgão mais exposto, isto é, a pele é o 

órgão que recebe uma maior incidência de raios UVA e UVB, seja durante o trabalho 

ou atividades de lazer. Esse fator se agrava ainda mais com os trabalhadores rurais, 
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pois, representam um grupo de grande risco para o câncer de pele devido à grande 

exposição ao sol. 

Sabe-se que o câncer de pele é o que mais acomete brasileiros e de fato a 

grande maioria dos casos está relacionada a hábitos externos, internos e fatores 

ambientais, pois, esses fatores atuam alterando as estruturas genéticas da célula 

fazendo com que ela cresça de forma desordenada (KAPP et. al, 2010). 

Portanto, cada vez mais se faz necessário informar a população sobre esse 

determinado tema, uma vez que uma via importante para modificar hábitos de vida é 

a educação. Assim, a educação formal no papel de escola institucionalizada é 

essencial no processo de ensino-aprendizagem do aluno, fazendo com que os 

mesmos compreendam a importância de se prevenir contra os raios ultravioletas. 

 Por isso, é fundamental formar cidadãos que tenham a capacidade de 

interpretar o que se passa no nosso cotidiano, ou seja, fazer uma leitura do que 

ocorre no mundo em que vivem. De acordo com Vasconcellos et al. (2002), para 

formar cidadãos pensantes se faz necessário a busca de novas alternativas de 

ensino, visto que aulas conteudistas e defasadas dificultam a aprendizagem dos 

alunos. Segundo Sousa e Freitas (2013), os conteúdos mediados de forma 

desassociada dificultam a aprendizagem e o interesse dos alunos pela temática em 

questão. Uma forma de atrair os alunos para que eles aprendam à temática é 

introduzir novas metodologias de ensino, visando buscar uma Alfabetização 

Científica. Segundo Carvalho e Sásseron (2008), é necessário proporcionar aos 

alunos entendimento sobre a temática em questão, para que os mesmos possam 

receber informações e relacioná-las ao ambiente em que vivem, ou seja, formar 

cidadãos capazes de discutir e refletir sobre determinado tema correlacionando a 

construção do conhecimento com a sua realidade no sentido de despertar cada vez 

mais. Por certo, tendo um entendimento da natureza e de seus fenômenos, o 

homem pode transformá-la e a partir disso, transformar a si mesmo (CARUSO, 

2003). 

A Alfabetização Científica então se fundamenta como possibilidade de um 

ensino / aprendizagem em que os estudantes melhor se apropriam e se utilizam de 

conhecimentos sobre diversas vertentes do universo científico para participarem 

ativamente das discussões na sociedade, referente aos campos da ciência e da 

tecnologia atual (CACHAPUZ et al., 2005). Ao trabalhar com seus alunos numa 

proposta baseada na Alfabetização Científica, o professor pode criar um cenário 
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propício para que seus alunos entendam o sentido do que está sendo estudado, 

correlacionando conhecimento científico com a realidade que vivenciam, e a partir 

disso aplicar tais conhecimentos em suas vidas (FREIRE, 2005). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral:  

 

Avaliar o quanto a aplicação de uma sequência didática na temática do câncer de 

pele na perspectiva da Alfabetização Cientifica pode colaborar para o melhor 

entendimento e possível mudança de hábito dos estudantes da Educação Básica 

pública de uma turma de EJA, predominantemente constituída de agricultores. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analisar a compreensão dos pesquisados sobre a divisão celular e sua 

conexão com fatores relacionados ao desenvolvimento dos organismos, 

cicatrizações e processos cancerígenos; 

 Propor uma sequência didática sobre divisão celular na perspectiva da 

Alfabetização Científica; 

   Identificar as principais dificuldades e os principais avanços ocorridos durante 

os processos de aprendizagem dos alunos ao vivenciarem a sequência 

didática. 
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ARTIGO  

 

O PRESENTE TRABALHO ESTÁ APRESENTADO NO FORMATO DE ARTIGO 

REQUERIDO PELA REVISTA DE ENSINO DE BIOLOGIA - SBEnBIO, CUJAS 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS SE ENCONTRAM EM ANEXO. 

 

A PERCEPÇÃO SOBRE CÂNCER DE PELE ENTRE ESTUDANTES DA EJA NA 

PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Thaís Soares da Silva (UFPE/CAV – Discente) 

Kênio Erithon Cavalcante Lima (UFPE/CAV – Docente) 

 

Resumo: O câncer de pele, ainda que uma temática atual, acomete muitos cidadãos 

brasileiros por falta de conhecimento relacionado à prevenção com cuidados 

básicos. Na perspectiva da Alfabetização Científica, foi proposta uma sequência 

didática que foi trabalhada com estudantes da EJA, predominantemente agricultores, 

com o propósito de se criar um cenário propício para que os alunos dessem sentido 

ao que está sendo estudado. Nossa pesquisa foi do tipo participante, com 

observações e aplicação de questionários. Analisamos na perspectiva da Análise de 

Conteúdo, constatando na abordagem prévia que os alunos desconheciam ainda 

muitas práticas preventivas. A vivência da sequência Didática possibilitou maior 

apropriação e contextualização dos estudantes sobre o tema, colaborando em ações 

preventivas.  

Palavras- chave: Alfabetização Científica; Câncer de pele; Ensino-Aprendizagem  

 

Introdução 

A necessidade constante de reformulações nas práticas docentes se torna 

evidente diante do grande problema observado na estruturação de conteúdos em 

nossos currículos das Ciências Naturais na Educação Básica. Currículos esses que 

orientam e exigem de nossos professores um ensino ainda conteudista e livresco 

para formar cidadãos acumuladores de conhecimento desvinculados de suas 

práticas, de suas realidades. Retroalimentam perspectivas de uma educação, 

julgada como descontextualizada e sem o propósito, que pouco ou nada ajudam o 

estudante a superar obstáculos (BACHELARD, 2007) e a se apropriar de 
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conhecimentos científicos que o mobilize a ser mais crítico e qualificado a interferir 

com responsabilidade no meio em que vive. 

De acordo com Delizoicov et al. (2011), as práticas docentes – e aqui se 

incluem as orientações descontextualizadas de nossos sistemas de ensino da 

Educação Básica – ainda se pautam em uma postura centrada simplesmente na 

transmissão mecanicista de informações. Em muitas das ações práticas executadas 

no processo de ensino, as intervenções didáticas direcionam suas ações de ensino 

para o acúmulo de conceitos através de atividades com simples replicação e 

memorização de informações. Exercitam falsos problemas – negam a possibilidade 

de o estudante adquirir uma postura investigativa – e executam 

experiências/experimentos pelo simples propósito de se constatar conhecimentos – 

sem explorar as diversas variáveis e novos questionamentos que podem aparecer 

no decorrer dessas ações – o que não colabora com a formação de cidadãos que 

saibam opinar e valorizar o que cientificamente é aprendido sobre os diversos 

problemas de suas vidas em sociedade. 

 Em A formação do espírito científico, Bachelard (2007) coloca que “(...) é 

otimismo tolo pensar que saber serve, automaticamente para saber (...)” (p.19). A 

partir de sua fala podemos constatar que ter o apoderamento de conceitos 

acumulados durante toda vida escolar não garante que um indivíduo apresente 

competências mínimas para resolver problemas reais e participar ativamente nas 

decisões cotidianas. Em vista disso, podemos considerar que a Alfabetização 

Científica, como sendo uma possibilidade a mais para se buscar uma forma 

educacional diferenciada, pois, a mesma auxilia o processo educacional a melhor 

formar cidadãos com competências para compreender e intervir, de forma coerente, 

nos mais diferentes e distintos fenômenos naturais que influenciam diretamente suas 

vidas (TEIXEIRA, 2013). Por certo, tendo um entendimento da natureza e de seus 

fenômenos, o homem pode transformá-la e a partir disso, transformar a si mesmo 

(CARUSO, 2003). 

A Alfabetização Científica então se fundamenta como possibilidade de um 

ensino / aprendizagem em que os estudantes melhor se apropriam e se utilizam de 

conhecimentos sobre diversas vertentes do universo científico para participarem 

ativamente das discussões na sociedade, referente aos campos da ciência e da 

tecnologia atual (CACHAPUZ et al., 2005). Ao trabalhar com seus alunos numa 

proposta baseada na Alfabetização Científica, o professor pode criar um cenário 
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propício para que seus alunos entendam o sentido do que está sendo estudado, 

correlacionando conhecimento científico com a realidade que vivenciam, e a partir 

disso aplicar tais conhecimentos em suas vidas (FREIRE, 2005). 

Dentro de uma perspectiva de ensino das Ciências Naturais, mais 

contextualizado e aplicado à realidade das pessoas, é possível constatarmos o 

quanto se faz significativo a discussão sobre o tema câncer de pele, pois, de acordo 

com o Instituto Nacional de Câncer, 2014, estima-se que há um crescente aumento 

da incidência de câncer de pele em todo mundo. O câncer de pele do tipo não 

melanoma é um dos mais ocorrentes mundialmente, com 80 mil casos por ano no 

Canadá em 2010, 1 milhão de novos casos nos Estados Unidos em 2013, e 182 mil 

no Brasil em 2014 (INCA, 2014). 

Dessa maneira, ao promover uma discussão no processo de ensino-

aprendizagem sobre a temática em questão, criam-se possibilidades de melhor 

informar e capacitar a população escolar de como melhor usufruir e aplicar os 

conhecimentos científicos aprendidos na escola. 

De forma mais específica, para melhor exercitar a proposta educacional da 

Alfabetização Científica no contexto do câncer de pele entre agricultores – tema 

desta pesquisa – estruturamos inicialmente conceituações e diferenciações sobre o 

assunto. Dentre os tipos de câncer de pele mais presentes podemos destacar o 

câncer melanoma e o não melanoma. O caracterizado como melanoma se 

apresenta como o mais grave devido à sua alta capacidade de migrar os produtos 

patológicos para vias sanguíneas ou linfáticas (metástase), e é caracterizado por ter 

sua origem nas células produtoras de melanina (melanócitos). No entanto, como 

destacado pelo Brasil/Inca (2013), esse tipo de neoplasia tem uma taxa de casos 

muito baixa no país (4%). Assim, mesmo que os cânceres de pele apresentem um 

grande número de casos, em sua maioria se forem identificados cedo possibilitam 

grandes chances de cura (SBD - Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2012).  

O câncer do tipo não melanoma está entre os mais frequentes, porém ele 

apresenta uma baixa mortalidade e um alto índice de cura. O não melanoma pode 

ser caracterizado por apresentar tumores de diferentes linhagens que vão desde 

neoplasias malignas até quadros menos agressivos (SBD, 2012). Dentre os mais 

recorrentes temos o carcinoma basocelular que é o câncer de pele mais frequente, 

porém o que apresenta baixa agressividade e está presente nas células basais, 

além de raramente causar metástase (BRASIL/INCA, 2013). Ainda de acordo com 



18 
 

Brasil/Inca (2013), o outro tipo de câncer não melanoma é o carcinoma epidermoide 

que é mais maligno em comparação com o basocelular, e apresenta um crescimento 

mais rápido, gerando metástase, se não for tratado rapidamente. 

Como uma realidade, no Brasil, estima-se que de todos os tumores malignos 

registrados, o câncer de pele está entre os mais comuns, registrando 25% dos casos 

(BRASIL/INCA, 2013). O ministério da saúde aponta que essa neoplasia pode atingir 

indivíduos em diversas faixas etárias, desde crianças até idosos, porém, se 

apresenta mais comum em pessoas com mais de 40 anos. Muitas vezes esse 

aumento significativo dos números de casos de câncer de pele se dá pela falta de 

conhecimento das pessoas sobre os fatores que acarretam o surgimento dessa 

neoplasia, como também das medidas que podem ser tomadas a fim de evitar e/ou 

diminuir exposições prolongadas aos raios solares (MARTIN, 1995). 

No contexto dessa realidade preocupante, Rosemberg et al. (1997) apontam 

que as crianças e jovens devem ser os principais alvos para se trabalhar essas 

questões, pois, dentre as diversas faixas etárias, os jovens estão entre os grupos 

que apresentam uma maior suscetibilidade para adquirir câncer de pele, uma vez 

que esses fazem parte da população que apresentam hábitos de vida mais intensos, 

desenvolvendo diversas atividades ao ar livre (CASTILHO et al., 2010). Ainda de 

acordo com Castilho et al. (2010), se tais atividades não forem policiadas, levando 

em conta os horários ideais para exposição ao sol, podem gerar graves 

consequências de médio a longo prazo para a saúde desses indivíduos. Em vista 

disso, a população e familiares, colaborados com a educação escolar, necessitam 

mediar ações e orientações que alertem e informem a população sobre os riscos da 

exposição prolongada aos raios solares para que assim se reduza significativamente 

os números de casos pelo país. 

Considerando a pertinência do tema câncer de pele e da realidade que muitos 

dos nossos alunos da EJA do interior de Pernambuco vivenciam, tomamos como 

pertinente e válido investigar como essa temática pode ser trabalhada se fosse 

estruturada dentro da perspectiva da Alfabetização Científica. Para tanto, 

elaboramos e aplicamos uma sequência didática na perspectiva de contextualizar a 

realidade dos estudantes, dando-os maior envolvimento e participação no processo 

de construção do conhecimento científico então explorado. Por objetivo, buscamos 

avaliar o quanto a aplicação de uma sequência didática na temática do câncer de 

pele colaborá para o melhor entendimento e possível mudança de hábito dentre 
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estudantes da Educação Básica pública de uma turma de EJA, predominantemente 

constituída de agricultores, como constatado em nossos resultados. 

 

Metodologia  

O nosso estudo se caracteriza como pesquisa participativa, em que o 

pesquisador se envolve em parte da execução das intervenções para maior 

apropriação dos resultados (MALHEIROS, 2011). Os resultados foram obtidos por 

observações durante intervenções e por registros em questionários e entrevistas aos 

sujeitos pesquisados – estudantes de uma turma do 1º ano do EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) em uma escola estadual EREM do Município de Pombos – PE, 

totalizando cerca de 35 participantes que voluntariamente, aceitaram participar desta 

intervenção.  

A intervenção consistiu na aplicação de uma sequência didática sobre o tema 

“câncer de pele”, nos pressupostos da Alfabetização Científica (SASSERON e 

CARVALHO, 2008), para trabalhar o ensino-aprendizagem de conceitos abstratos 

de Biologia – mutações e alterações fisiológicas das células – e a relação desse 

conhecimento com o cotidiano dos estudantes. A sequência didática ocorreu no 

período de 08 à 29 de março. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como 

enfoque principal estratégias didáticas da metodologia de Soledad (2003) e 

Membiela (2005). Para atingir os objetivos propostos, a atividade foi dividida em três 

etapas, organizadas de acordo com as perspectivas de aprendizagens, onde foi 

utilizadas as seguintes propostas (Quadro 01). 

 

Quadro 1: Perspectivas para a aprendizagem. Fonte: Melo, Silva e Neves (2011) 

Tipo Estratégias, Técnicas e Aprendizagens 

Autoaprendizagem Estudo individual; Pesquisa e Análise de Informações e 
Mapas Mentais.  

Aprendizagem Interativa Conferências; Entrevistas; Visitas guiadas a Museus, 
Indústrias e Laboratórios; Jogos; Simulações e Seminários.  

Aprendizagem 
Colaborativa 

Resolução de Casos; Aprendizagem Baseada em Problemas; 
Discussão e o Debate. 

 

A Sequência Didática foi dividida em quatro encontros: No primeiro encontro 

realizamos uma sondagem prévia ao aplicarmos um questionário a fim de 

analisarmos o conhecimento dos alunos sobre a temática câncer de pele. 

Abordamos questões como a formação do câncer e a sua relação com a divisão 
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celular, além dos seus tratamentos e “se” uma prevenção eficaz reduz a 

probabilidade de desenvolver um câncer de pele. Nesse momento trabalhamos a 

autoaprendizagem que, de acordo com Melo et al. (2011), é de suma importância 

por estimular os alunos a pensarem e expressarem as suas concepções sobre a 

temática posta em discussão, favorecendo novas perspectivas de ensino.  

Após os resultados das respostas ao questionário, seguimos com as 

intervenções na segunda etapa, na perspectiva da aprendizagem interativa, na qual 

os alunos realizaram atividades relacionadas ao entendimento da divisão celular e 

sua associação com o câncer de pele. As atividades se seguiram com debates de 

textos sobre o assunto em estudo, suas causas e características, e com a utilização 

da microscopia no laboratório para observações em lâminas histológicas. 

Observaram lâminas de tecidos epiteliais para conhecer na prática o que os mesmos 

discutiram e debateram na teoria, seguindo pressupostos defendidos por Pimenta 

(2002), ao destacar que a atividade teórica precisa atuar junto com a prática, pois 

uma completa a outra.  

Após a visualização das lâminas o professor mediador da sequência didática 

realizou outra intervenção, passando tinta fosforescente em um boneco de plástico 

(45 cm) que foi utilizado para simular  a presença da radiação luminosa sobre a pele, 

e o sol foi representado por luz negra de uma fonte artificial. Posteriormente, para 

trabalharmos o conhecimento e a relação do protetor solar sobre a pele, aplicamos 

diferentes fatores de protetor solar (FPS 15, FPS 30 e FPS 60) sobre a superfície do 

boneco já tingido com tinta fosforescente com o intuito de avaliar como diferentes 

fatores bloqueiam as ondas luminosas. Nessa atividade, objetivamos que os 

mesmos constatassem que quanto maior o fator de proteção menor seria a 

incidência da luz negra sobre a tinta fosforescente, o que possibilitou que os 

estudantes observassem o quanto é importante a aplicação de protetor solar para 

diminuir a incidência de radiação sobre a pele. 

No quarto e último encontro da sequência didática desenvolvemos atividades 

visando a aprendizagem colaborativa, em que os alunos debateram através de uma 

roda de conversa os conceitos trabalhados e a sua importância no cotidiano, 

relacionando seus comentários com as observações construídas nas atividades 

práticas das lâminas e da luz fosforescente. No conjunto da intervenção, os alunos 

puderam simular situações de sua realidade, correlacionando fatores da radiação 
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solar sobre a pele e os riscos de câncer de pele por conta dos hábitos e da 

frequência com que recebem insolação diariamente. 

Nossas análises sobre as questões discursivas dos questionários se 

basearam na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), seguido das observações 

durante os debates e outras atividades, as quais colaboraram para a construção de 

entendimentos sobre o tema com os estudantes. Para melhor entendimento de 

nossos registros, alguns fragmentos de fala foram transcritos no decorrer do texto, o 

que deu respaldo a algumas das categorias construídas a posteriori. Todos os 

participantes colaboraram voluntariamente, na garantia do anonimato por parte dos 

pesquisadores. 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados da sondagem prévia indicaram que os alunos possuem um 

conhecimento acerca do tema, mas não tão consolidado. Os alunos sabiam da 

necessidade de se fazer uso de protetor solar e/ou de vestuário adequado para 

diminuir a incidência de radiação sobre o seu corpo, mas não o fazem 

corriqueiramente. Percebeu-se que muitos desses alunos por diversos fatores – 

econômicos, culturais, ... – permanentemente se expõem intensivamente ao sol sem 

avaliar o quanto isso é perigoso e prejudicial, pois desconhecem a gravidade das 

consequências que a radiação ultravioleta pode trazer para a sua saúde, podendo 

promover, assim, o surgimento do câncer de pele. Possuem entendimentos de que 

se é perigoso; mas desconhecem causas e consequências, como sendo o caso do 

câncer de pele que não surge de um dia para o outro; mas demanda tempo e 

hábitos errados das pessoas que desconhecem o que, cientificamente, é 

recomendado. Para a maioria das pessoas o câncer está associado a uma doença 

que causa a morte ou pode deixar várias sequelas. Poucos conhecem como o 

câncer pode ser formado e a sua forma de prevenção.  

Em estudos de Kapp et al. (2010) encontraram resultados semelhantes aos 

que observamos nesta pesquisa, sendo que 45% dos alunos entrevistados por eles 

definiram câncer como uma doença grave, sem associar a uma doença que sofre 

alterações nas células. Faltam-lhes conhecimentos relacionados às diversas formas 

de prevenção, as quais são as principais barreiras para desmistificar concepções 

ainda equivocadas sobre o câncer de pele (BERTOLINI, 2009).  
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A partir desta perspectiva, da descontextualização da doença, câncer de pele, 

e os hábitos das pessoas, podemos constatar a necessidade de uma educação 

estruturada em pressupostos e tentativas didático-metodológicas fundamentadas na 

Alfabetização Científica. Cada vez mais se faz evidente a necessidade de formar 

cidadãos conhecedores das complexas relações entre a ciência e o seu cotidiano 

para que dessa forma os mesmos tenham propriedade para tomar decisões 

(CACHAPUZ, et al., 2005; TEIXEIRA, 2013). Ainda de acordo com Teixeira (2013), 

alfabetizar cientificamente um cidadão vai muito além de entender conceitos e 

vocabulários por ser necessário fazer com que o indivíduo aplique no cotidiano os 

fatos que se aprende no meio acadêmico e escolar. 

De acordo com o Turco (2010), o sol é a maior fonte natural de emissão de 

raios ultravioletas, sendo a pele o órgão mais exposto, seja durante o trabalho ou 

durante atividades de lazer. Aceitando tal informação como referencial para o risco 

de se desenvolver câncer de pele, nossos resultados constataram que cerca de 75% 

dos alunos consultados reconhecem os riscos da exposição solar excessiva, mas 

apenas 45% de todos os consultados relataram que se protegem do sol ao sair de 

casa com protetor e/ou com vestuário e acessórios necessários, pois, os mesmos 

informaram que não suportam a incidência solar. Outro fator agravante relacionado 

aos riscos do câncer de pele e relatado por nossos entrevistados está quando os 

mesmos afirmam se sujeitarem ao sol nos horários mais críticos, entre as 10 horas e 

as 16 horas, o que correspondeu a 70%.  

Cerca de 60% também afirmaram que se expõem de forma ocupacional, 

comumente atrelado ao trabalho, o que agrava os riscos de desenvolver um câncer 

de pele já que é uma prática rotineira e não opcional, caso seja realizada sem a 

devida proteção e orientações médicas. 

De acordo com Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD, 2012), isso 

ocorre devido a mudanças de hábitos da população, principalmente os relacionados 

à exposição solar, já que “(...) a intensidade e a frequência de exposição ao sol 

durante os primeiros 20 anos de vida são os principais agentes etiológicos para o 

aparecimento do câncer de pele” (TURCO, 2010, p. 31). Como constatado, a pouca 

informação sobre esse tema e a carência de estratégias que melhor enfatizem 

causas e consequências desse tipo de câncer, chamando a atenção principalmente 

aos jovens, ainda são fragilidades impostas à nossa sociedade.  
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A negligência e/ou carência de intervenções mais contextualizadas, 

problematizadoras e dialogadas no espaço escolar não oportuniza criar momentos 

de aprendizagem que, efetivamente, implique em respostas satisfatórias à realidade 

das pessoas. Partindo desse pressuposto, compreendemos o quanto estratégias 

fundamentadas nas perspectivas da Alfabetização Científica – pode implicar em 

mudanças efetivas no dia a dia das pessoas. A esse aspecto, é de se questionar se 

a própria formação dos professores da Educação Básica – a formação acadêmica – 

realmente contribui com a compreensão desses problemas, ajudando e orientando 

os jovens a tomarem decisões fundamentadas no saber científico. Isto é, preparar os 

alunos para o mundo atual e real que os ameaça por não saberem enfrentar, de 

forma consciente, os percalços existentes. 

 Neste contexto questionamos: qual o papel da escola nos dias atuais? 

Acreditamos que não será de apenas informar, pois a mídia e os meios de 

comunicação melhor ocuparam esse nicho; mas sim, de problematizar a realidade e 

ajudar o estudante a enfrentar, de forma coerente e com resultados, situações 

problemas que impliquem em melhores condições de vida. 

Essas pequenas ações, a exemplo da vivência de uma simples sequência 

didática, pode vir a significar mudanças por oportunizar as pessoas a terem maior 

conhecimento sobre a realidade que os circundam. De forma concreta, o 

desenvolvimento da terceira etapa, onde os alunos desenvolveram um experimento 

para analisar como age o protetor solar no nosso organismo, vivenciaram na 

simulação uma atividade prática discutiram, debateram e fundamentaram 

teoricamente nas intervenções anteriores. Dessa maneira, de acordo com Costa 

(2012) a proteção contra a luz solar é uma das medidas mais eficazes para a 

prevenção com relação ao desenvolvimento do câncer de pele, uma vez que a 

utilização de filtros solares se faz de suma importância para evitar diminuir a 

incidência dos raios ultravioletas sobre a pele. Pois “o FPS de um protetor ter valor 

igual a 15, por exemplo, significa que, em laboratório, a aplicação de 2 mg do 

produto a uma área da pele com 1 cm aumenta em 15 vezes a resistência dessa 

região à irradiação solar.” (COSTA, 2012, p. 206) 

Baseando-se nos conceitos de Pimenta (2002), ratificamos que a atividade 

teórica, quando exercitada de forma contextualizada e problematizada através da 

vivência prática, possibilita, de modo indissociável, a construção e/ou a 
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reestruturação do conhecimento sobre a realidade, estabelecendo finalidades para 

sua transformação.  

Assim, a educação formal, no papel instituído por meio da escola, 

fundamentado no processo de ensino-aprendizagem do aluno, faz com que os 

mesmos compreendam e assimilem o conhecimento científico em discussão, como 

foi constatado nessa intervenção (TABELA 01). A importância de se prevenir contra 

os raios ultravioletas, de acordo com Bisinella e Simões (2010), confirma-se para os 

estudantes quando os mesmos vivenciam a simulação dos bonecos e a aplicação do 

protetor solar, ratificando que o uso de filtro solar e roupas apropriadas minimizam 

alterações provocadas por raios ultravioletas, relacionadas aos riscos do câncer de 

pele e ao retardamento do envelhecimento da pele. 

 

Tabela 1. Sondagem acerca dos conhecimentos adquiridos sobre câncer de pele após a 
realização das atividades. 

 

 Após a realização das atividades vivenciadas na sequência didática, na perspectiva 

da Alfabetização Científica, constatamos que cerca de 80% dos alunos melhor 

PERGUNTAS 

REALIZADAS AOS 

GRUPOS 

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS OBTIDAS 

 

 

O que é e como se 

forma o câncer? 

- “Câncer é um conjunto de células que podem ser de 
qualquer tecido e que apresentam crescimento desordenado 
em nosso corpo” 
- “O câncer parece surgir quando acontece o aumento de 
células do corpo e estas ficam  fora de controle. Elas se 
dividem muito rápido. Também pode ocorrer quando a célula 
"se esquece" de morrer.” 
 

 

 

 

O câncer tem cura? 

- “Se descoberto precocemente o câncer de pele pode ser 
tratado e ter cura” 
- “Se descoberto no início, o câncer tem cura sim. Ele só não 
tem cura quando descoberto tardiamente, ou seja, já ocorreu 
metástase” 
 

 

Como se prevenir e 

qual a importância da 

prevenção? 

- “Utilizando protetor solar, não se expor em horários onde o 
sol é mais forte e utilizar boné, óculos, blusa UV. Se você se 
prevenir, a chance de você desenvolver um câncer é menor”. 
- “Ao utilizar protetor solar, quando se evita sair ao sol em 
horários entre às 10h e 16h e usar utensílios como boné , 
óculos você reduz a chance de desenvolver um câncer de 
pele. A prevenção é importante. Não só para evitar um câncer 
, mais também para se ter uma vida melhor”  
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compreenderam a temática em questão. Pois, os mesmos, no decorrer das 

atividades, analisaram tanto os seus hábitos quanto como eles podem estar 

associados de certa forma com o desenvolvimento do câncer de pele, além de 

compreenderem como esses fatores externos – radiação solar e hábitos das 

pessoas – podem influenciar no desenvolvimento ou não do câncer de pele. 

Nesse contexto de estudo, focado por este trabalho, constatamos que é 

significativo proporcionar aos alunos entendimentos sobre o tema para que os 

mesmos possam receber informações e relacioná-las ao ambiente em que vivem 

(CARVALHO e SASSERON, 2008). Ou seja, formar cidadãos capazes de discutir e 

refletir sobre determinado tema, correlacionando a construção do conhecimento com 

a sua realidade, deve ser um compromisso social assumido pela escola, mediado 

pelo professor. 

 

Considerações Finais 

O câncer de pele é uma doença que vem acometendo os cidadãos e a falta 

de conhecimento é uma das principais causas para o surgimento desta doença. 

Portanto, cada vez mais se faz necessário informar a população sobre esse 

determinado tema, uma vez que uma via importante para modificar hábitos de vida é 

a educação. A possibilidade de contextualizarmos o conhecimento científico, 

relacionando à realidade dos estudantes participantes da sequência didática com o 

cotidiano, fez com que os estudantes pensassem, opinassem e debatessem 

conceitos ligados à ciência e à realidade deles, por serem, muitos desses, 

agricultores. Pois, a partir do momento em que o aluno compreender 

verdadeiramente os conceitos científicos, dando-os sentido e possibilidade de mudar 

suas vidas, o mesmo poderá se apoderar e modificar a sua prática, pois, de acordo 

com Escodino e Góes (2013), a aprendizagem é significativa quando o aluno 

consegue compreender o conceito, aplicá-lo no seu dia a dia e modificar seu 

comportamento e atitude porque a educação tem que modificar o ser humano como 

um todo. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao término deste trabalho podemos concluir que cada vez mais se faz 

necessário trabalhar em sala de aula novas metodologias de ensino numa 

perspectiva da Alfabetização Científica, visto que uma via fundamental para 

modificar hábitos é a educação. Pois, ao trabalhar metodologias diferenciadas, em 

relação ao que a maioria dos alunos estão acostumados podemos observar maior 

participação dos alunos na explanação do conteúdo, pois, os mesmos se sentem 

protagonistas em relação ao conhecimento adquirido facilitando de uma certa forma 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao trabalharmos na perspectiva da Alfabetização Científica podemos 

perceber que houve uma sensibilização em relação as causas e consequências do 

câncer de pele e a sua associação com o ensino de biologia dentro da temática 

divisão celular. Pois, o câncer de pele é uma doença que vem acometendo os 

cidadãos e a falta de conhecimento é uma das principais causas para o surgimento 

desta doença. Portanto, cada vez mais se faz necessário informar a população 

sobre esse determinado tema. A possibilidade de contextualizarmos o conhecimento 

científico, relacionado à realidade dos estudantes participantes da sequência 

didática oportunizou que os estudantes pensassem, opinassem e debatessem 

conceitos ligados à ciência e consequentemente a sua realidade. 

Assim, aliar uma sequência didática a aspectos cognitivos, entendemos que é 

uma estratégia para o ensino - aprendizagem que favorece a motivação, o raciocínio 

e interação entre professor e aluno. Nesse sentido, consideramos as atividades 

como uma alternativa inovadora, pois é através dessas que é possível contornar 

alguns dos problemas relacionados a dificuldade de aprendizagem, proporcionando 

assim, uma aprendizagem mais eficiente e mais motivadora que as tradicionais. 

Dessa forma cada vez mais vê-se a importância de buscar novos métodos 

pedagógicos para auxiliar a construção do conhecimento. 
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ANEXO A 

 

Em anexo as normas de submissão do artigo na REVISTA DE ENSINO DE 

BIOLOGIA - SBEnBIO. 
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APÊNDICE A 

 

Em apêndice Sequência Didática desenvolvida no decorrer das atividades. 

 

Título: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍICA E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA:  

RELAÇÃO ENTRE EXPOSIÇÃO SOLAR EO CÂNCER DE PELE   

 

1º Encontro – Aula 1 e 2 

_________________________________________________ 

TEMA: Citologia  

CONTEÚDO: Divisão celular, o câncer, seu tratamento e sua prevenção 

OBJETIVO:   

 Compreender a composição da pele e como se forma o câncer  

 Identificar como podemos prevenir o câncer de pele  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ano do EJA. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de quarenta minutos.  

DESENVOLVIMENTO: O professor iniciará a aula pedindo que a turma se divida em 

cinco grupos, onde cada grupo escolherá um envelope que contém uma pergunta a 

respeito do que é abordado no texto  da reportagem O radar das manchas, 

publicada em VEJA. Os alunos terão 25 minutos para que seja feita essa leitura. 

Posteriormente a leitura do texto o professor com auxílio do data show irá dar inicio 

a uma roda de conversar com o intuito de explanar o conteúdo teórico através de um 

apresentação de slaid e diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre a temática 

em questão, Para finalizar a aula com o intuito de revisão será aplicado o seguinte 

vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=HdiVzfWaMvM – vídeo câncer – Jornal Nacional . 

 Anteriormente ao início da aula será aplicado um questionário com o intuito de 

realizar uma sondagem prévia acerca do conhecimento dos alunos. 

http://veja.abril.com.br/061010/radar-manchas-p-124.shtml
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AVALIAÇÃO: Participação dos alunos nas discussões e debates relacionados a 

temática em questão. Atividade (perguntas) relacionadas a reportagem. 

  

2º Encontro – Aula 3 e 4 _____________________________________________ 

TEMA: Citologia  

CONTEÚDO: Tipos de câncer de pele  

OBJETIVOS: 

 Compreender o mecanismo celular que leva ao câncer e discutir agentes 

carcinogênicos. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ano EJA.  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de quarenta minutos.  

DESENVOLVIMENTO:O professor iniciara a aula resgatando os conhecimentos 

obtidos no encontro anterior e com o auxílio de um vídeo, falando um pouco sobre 

os diversos tipos de cânceres de pele. Em seguida o professor dividirá a turma em 

grupos e mostrará aos alunos no laboratório com o auxílio do microscópio lâminas 

da pele (derme e epiderme), onde cada grupo poderá observar esquematicamente 

como é representado este tecido. Após o termino da atividade para encerar a aula o 

professor pedira para que os alunos pesquisem como devemos nos proteger do sol 

e como o mesmo age em contato com a nossa pele. 

 

AVALIAÇÃO: Participação dos alunos no desenvolvimento da aula e na elaboração 

do material didático. 

 

3º Encontro – Aulas 5 e 6 _____________________________________________ 

TEMA: Citologia  

CONTEÚDO: Exposição ao sol e prevenção ao câncer de pele  

OBJETIVOS: 

 Entender as causas do câncer de pele e as alternativas para preveni-lo; 

discutir os benefícios e os riscos da exposição ao sol. 
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PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ano do EJA.  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de quarenta minutos.  

DESENVOLVIMENTO: O professor iniciará a aula desenvolvendo o seguinte 

experimento, onde o mesmo precisará de:  

 Tinta fosforescente 

 Luz negra 

 Protetor solar  

 Um manequim / ou uma boneca de plástico  

 

Metodologia: O professor irá passar a tinta fosforescente no boneco, vai apagar as 

luzes e vai ligar a luz negra que representa as ondas luminosas emitida pelo sol. Em 

seguida o professor irá passar protetor solar em cima da tinta fosforescente e 

novamente ligará a luz negra. O professor conversara com os alunos indagando o 

que foi que ocorreu e pedirá para que os mesmos respondam no caderno porque a 

luz emitida pela tinta fosforescente não está mais sendo emitida após o uso do 

protetor solar. 

 

Posteriormente ao término do experimento, com o intuito de averiguar o 

conhecimento obtido pelos alunos o professor aplicará uma dinâmica com a turma, 

um jogo de passa ou repassa. O professor dividirá a sala em 4 grupos e trará 

perguntas sobre as questões abordadas no decorrer da aula, onde cada grupo ou 

responde a pergunta ou passa para o próximo oponente, vence a dinâmica o grupo 

que obtiver o maior número de pontos. 

 

AVALIAÇÃO: Participação dos alunos no desenvolvimento da aula. 
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APÊNDICE B 

Questionário aplicado com o intuito de realizar sondagem prévia acerca dos 

conhecimentos dos alunos. 

 

Questionário Sondagem prévia. 

 

1) Faixa etária: 
  Entre 15-18 (   )        Entre 18-20 anos ( )       Entre 21-25 anos ( )  
 
2) Etnia:  

  Branca ( ) morena ( ) negra ( ) amarela ( ) 3) Sexo - Feminino ( ) masculino ( ) 

3) Você reside em: 

  Área urbana (    )   Área rural (   )  

4) Com relação aos danos ou consequências relacionados exposição solar 

você: 

 Conhece (   )       Desconhece (    )  

5) Você se expõe ao sol:  

Por lazer ( ) De forma ocupacional ( ) Outros ( )  

Se, de forma ocupacional, qual? __________________________ 

6) Com que frequência você se expõe ao sol: 

Não tenho o habito de me expor ao sol (   ) Eventualmente (   ) Nos finais de semana 

(   ) Diariamente (  )  

7) Qual horário costuma se expor ao sol?  

Entre 8 e 10 horas ou após às 16h (   )  

Entre 10 e 16 horas (   ) 

 Em todos os horários (   )  

 

8) Ao sair de casa você se protege da exposição solar: 

Sim (   )                              Não  (    ) 

9) Se, na alternativa anterior você respondeu que sim; Exemplifique a maneira 

como você se protege. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10) Quanto a proteção do sol você protege: 
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 Tanto o rosto quanto o corpo ( ) Apenas o rosto ( ) 

11) Se você se protege, quais medidas de proteção solar utiliza? Assinale 

quantas alternativas forem necessárias. 

Protetor solar ( ) Roupas ( ) Chapéu ou boné ( ) Óculos escuros ( ) . 

 

12) Você já teve queimaduras solares?  

Não ( )       Sim ( )  

13) Com relação aos riscos da exposição solar quais você conhece? 

Câncer de pele ( )  

Queimaduras solares ( )  

Manchas ( )  

Envelhecimento da pele ( )  

 

14) Nos últimos seis meses você obteve informações a respeito do câncer de 

pele através de:  

Televisão ( )  

 Jornais e Revistas ( )  

Consulta Médica ( )  

Escola (ensino médio)( )  

Família ( )  

Não tem acesso à informação ( )  

Internet (  )  

Outros ( ) Quais?__________________ 

 

 

Análise as afirmações seguintes, assinalando seu nível de concordância. 

O 0% (Zero) como discordo totalmente e o 100%(Cem) como concordo 

totalmente. 

 

15) “A exposição ao sol é um fator de risco muito importante no 

desenvolvimento do câncer de pele” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

16) “Só as pessoas de pele clara que devem evitar a exposição prolongada da 

pele humana aos raios solares, pois, podem desenvolver o câncer de pele” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

 17) “Os filtros solares são produtos que podem ser aplicados sobre a pele 

para protegê-la da radiação solar.” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 
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18) “As pessoas de pele muito sensível, ao usarem filtro solar, estarão isentas 

do risco de queimaduras.” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

19) “O uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele exposta à 

radiação solar” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

20) “Pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar, devem expor-se ao 

sol por menos tempo que pessoas de pele morena” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

21) “O período recomendado para que pessoas de pele escura se exponham 

ao sol é de 2 a 6 horas diárias.” 

10%     20%    30%   40%    50%    60%    70%   80%     90%     100% 

 

 

 

 
 

 

 

 


